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مناظره سوم :مهمترین دستور کار دولت دوازدهم از دید روحانی

سومین مناظره انتخاباتی بین  6کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری روز گذشته با موضوع اقتصاد برگزار شد و اینبار بر خالف دو
مناظره قبلی ،کاندیداها بیشتر در مورد موضوع اصلی مناظره ،به عنوان یکی از
مهمترین مشکالت مبتالبه جامعه سخن گفتند .بسیاری از کارشناسان سیاسی،
پیروز این آخرین مناظره انتخاباتی را ،پیروز نهایی انتخابات  29اردیبهشت
میدانند و همین سبب شد که همه کاندیداها ،آنچه را در چنته دارند ،به مردم
عرضه کنند تا بازی را با پیروزی به پایان ببرند .دیگر ویژگیهای آخرین مناظره
هم ،پررنگشدن تقسیمبندی کاندیداها بود .در این برنامه ،مصطفی آقامیرسلیم،
سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در یک نقسیمبندی آشکار ،حمله به
عملکرد اقتصادی دولت مستقر را در دستور کار قرار دادند .صفشکن کاندیداهای
اصولگرا در حمله به دولت هم قالیباف بود که با افشاگری و نشاندادن نمودار،
خاطره اقدامات غیراخالقی رئیسجمهور پیشین را در آن مناظره مشهور سال
 88زنده کرد .البته در برابر این هجمهها ،اسحاق جهانگیری با تسلطی مثالزدنی
ایستاد و پاسخ اتهامات را داد ،حسن روحانی پرسشهایی اساسی را مطرح کرد
و مصطفی هاشمیطبا بر وجه غیرعلمی و غیرعملی ادعاهای سه کاندیدای
دیگر دست گذاشت.
افزایش قاچاق نتیجه فروپاشی اقتصاد
جهانگیری نخستین کاندیدایی بود که براساس قرعه ،در جایگاه قرار گرفت
و به نخستین سئوال مرتضی حیدری را پاسخ داد .پرسش نخست این بود که
«برنامه شما برای مقابله موثر با قاچاق کاال و کاهش و مدیریت واردات در راستای
اقتصاد مقاومتی چیست؟» که معاون اول رئیسجمهور پاسخ داد« :حتم ًا یکی از
مهمترین سیاستهایی که در اقتصاد مقاومتی به آن توجه شده است موضوع
راهاندازی تولید داخلی است ».وی با بیان اینکه یکی از مهمترین آسیبهای تولید
داخل قاچاق کاال است ،گفت« :قاچاق کاال همواره توسط کسانی انجام میشود
که میخواهند به تولید کشور آسیب بزنند ،از رانتها استفاده کنند و یک فرصتی
است که رانتجویان سعی میکنند اقتصاد داخلی کشور را از مسیر خود منحرف
کنند ».جهانگیری ادامه داد« :متأسفانه در گذشته قاچاق کاال به شدت افزایش یافت.
به طوری که زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کاال بر اساس
آمار اعالم شده حدود  25میلیارد دالر بود .خوشبختانه طی سه سال گذشته با
برنامهریزیهای صورت گرفته میزان قاچاق در مقطع فعلی به میزان  12میلیارد
دالر کاهش یافته است ».جهانگیری گفت« :بخشی از موضوع قاچاق مربوط به
کولهبرها و تهلنجیها است که دولت به هیچ وجه مزاحم کار آنها نشده است و
این افراد بر اساس مقررات کار خود را انجام میدهند .برای آینده برنامهریزی

لغو همه تحریمهای ملت ایران

دقیقی صورت گرفته و  10کاالی اصلی که در قاچاق سهم عمده دارند مشخص
شدهاند تا به سرعت با آنها مقابله شود ».وی ادامه داد« :آنچه که مهم است این است
که در یک مقطع از تاریخ موضوع مبارزه با قاچاق به سمت شعار دادن حرکت
کرد و به جای اینکه موضوع به طور اساسی برطرف شود با شعار به آن پرداخته
شد .قاچاق به همین دلیل افزایش پیدا کرد و فساد نیز رو به فزونی گذاشت و
اقتصاد کشور به سمت فروپاشی رفت .امروز نمایندگان همان تفکر در صحنه
رقابت ها هستند و میخواهند با همان روشها با مسائل کشور روبهرو شوند».
کاندیدایجریاناصالحطلبخطاببهیکیازرقبایخودگفت«:کاندیداهایی
که امروز به صحنه آمدهاند باید برنامههایی را ارائه بدهند در حالی که ما هنوز
چیزی ندیدهایم .آقای رئیسی که امروز در صحنه حاضر شدهاند ابتدا گفتند
هنوز تصمیم نگرفتهاند و میخواهند در خدمت امام رضا(ع) باشند و بعد هم
وارد صحنه انتخابات شدهاند و جزوهای را در یکی از مناظرهها نشان دادند و
گفتند این برنامه من است در حالی که ما هنوز چیزی به نام برنامه ندیدهایم».
جهانگیری در ادامه به چالشکشیدن رقبا گفت« :کاندیداها نباید از سابقه خود
بترسند ،بلکه باید بگویند در گذشته چه کار کردهاند؛ آقایان بیایند و بگویند ما

در ناجا بودیم یا در قوه قضائیه بودیم و این کارهای مهم را انجام دادهایم .آقای
رئیسی دوران طوالنی در قوه قضائیه مسئولیت داشته است ،بیاید و پاسخگوی
فعالیتهایش در آن دوره باشد .ایشان در طول دوران بلندی مسئولیت مبارزه با
قاچاق کاال را در قوه قضائیه داشتهاند ،امروز بیایند و بگویند که چه کردهاند؟»
مسبب قاچاق؛ فعالیت خصوصی دولتیها
با پایان زمان  5دقیقهای جهانگیری 5 ،کاندیدای دیگر ،هر کدام برای  2دقیقه
به نقد اظهارات او یا تشریح دیدگاههای خود پرداختند .نخست رئیسی فرصت
نقد یافت و به جهانگیری پاسخ داد« :پشتوانه برنامههای ارائه شده ما ،تحقیق،
تفحص و برنامهریزیهای دانشگاهیان است .از روزی که وارد عرصه انتخابات
شدم از نظر دانشگاهیان بهره بردم و برنامهام بر طبق فعالیت آنها ،آن هم نه در
دوران انتخابات ،بلکه از زمانهای قبل است ».وی ادامه داد« :در ارتباط با قاچاق
کاال باید پرسید که قاچاق کاال کجا تولید میشود؟ امروز  18میلیارد و به گفته
ایشان  12میلیارد قاچاق کاال از کجا ایجاد شده است .قضات سراسر کشور دارند
به پروندههای قاچاق کاال رسیدگی میکنند ،اما نکته این است که باید در ابتدا در

زمان شکلگیری قاچاق با آن مبارزه کرد ».کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان
پرسید« :آیا دولت میتواند با ایجاد قاچاق کاال مبارزه کند؟ بله ،اما دولتی که خودش
و نزدیکانش در حوزههای خصوصی فعال نباشند .چرا آقایان دولتی با قاچاق
کاال برخورد نمیکنند؟ این امر امکانپذیر است اگر از مبنا و اصول کام ً
ال کنترل
شود ».سپس هاشمیطبا دیدگاههای خود درباره قاچاق را توضیح داد و گفت:
«برای کشوری که استقاللش توسط رزمندگان و شهدا تدوین شده ،بسیار جای
تاسف است که این مقدار کاالی قاچاق وارد می شود .روزنامههای ما نوشتهاند
که از  114اسلکه رسمی قاچاق وارد کشور میشود و در هیچ جای دنیا قابل
درک نیست که چگونه عناصر و افرادی میتوانند از اسکلههای رسمی قاچاق
وارد کشور کنند .البته تاکید بر آن است که گمرک ایران مبادی خود را محکم
کرده و همچنین گفته شده که از مناطق آزاد ،رقمی حدود  450میلیون دالر
کاال وارد میشود .من تقاضا دارم از برادارانی که اطالعات دقیقتری دارند واقعا
بگویند چگونه از  114اسلکه کاالی قاچاق وارد میشود و شناسایی نمیشود
و به مردم گفته نمیشود».
4درصدریها با قاچاق مبارزه نمیکنند
نفر سوم قالیباف بود که در پاسخ به جهانگیری گفت« :ما اگر بحث 4
درصدیها را مطرح میکنیم به این دلیل است که چرا با قاچاق کاال مبارزه
نمیشود .اولین شرط مبارزه با قاچاق کاال ،پیشگیری است ».به با تکرار ادعای
دستداشتن مدیران سطح باالی دولت در قاچاق گفت« :وقتی در دولتی برخی
اعضای دولت و مدیران آن ،در عین حال که حقوق یک کارگر  800هزار تومان
است و عقب ماندگی حقوق پیدا میکند ،وزرای آن دولت پایه گذار حقوقهای
نجومی میشوند .مانند جنابعالی که در دوره وزارت پاداشهای چند میلیاردی را
هم برای خود تصویب میکنید و هم به عدهای از همکاران خود میدهید؛ شما
وقتی که در هفته قبل دیدید وزیری که کار فرهنگی دارد ،واردات غیرقانونی
انجام میدهد آیا شما با این شرایط میتوانید از قاچاق پیشگیری کنید؟» قالیباف
روحانی و جهانگیری را خطاب قرار داد و گفت« :وقتی شما امروز نمیتوانید
امنیت سپردهگذاران مستضعف مانند سپردهگذاران موسسههای کاسپین و میزان
را تامین کنید ،بعد میگویید باید سرمایه وارد کنید و امنیت آن را برقرار کنید؟
وقتی شما در مسکن مهر مشکل دارید به این دلیل است که وزرای شما مشغول
کار تجاری و شخصی خود هستند؛ وقتی شما کسی را میگذارید که مدیر بانک
را او تعیین میکند و بدون هیچ روالی رقم بیش از  400میلیون تومان را در
حسابی جابجا میکند ،طبیعتا قاچاق کاال اتفاق میافتد».
ادامه در صفحه 10
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اخبار

عرضتسلیتچارهکارنیست

رئیسسازمانامدادونجاتخبرداد

تشکیل  13تیم واکنش سریع
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر همزمان با هفته هالل
احمر بااعالم تشکیل 13تیم واکنش سریع در کشور ،گفت :در سال جاری
در صورت تحقق بودجه تیمهای واکنش سریع در شعب تشکیل میشود.
مرتضی سلیمی در گفتوگو با ایسنا همزمان با هفته هالل احمر ضمن
تشریح عملکرد سازمان امداد و نجات طی یکسال گذشته ،گفت :سال
گذشته و دو ماهی که از سال جدید گذشت پر از حادثه بود .حوادثی
مانند زلزله فریمان ،حادثه پالسکو و سیلهای خوزستان ،لرستان ،سیستان
وبلوچستان،طوفانهایصدروزهسیستان،خشکسالی،حادثهقطارسمنان
و حوادث جادهای رخ داد که در همه این حوادث سازمان امداد و نجات
از اولین لحظات حادثه تا روزهای پس از حادثه در کنار آسیبدیدگان بود
و امدادگران این جمعیت تسکینی بودند بر آالم رنج دیدگان از حوادث.
وی با بیان اینکه کشور ما در منطقه خطرپذیری برابر سوانح طبیعی و غیر
طبیعی قرار دارد ،در عین حال گفت :اما متاسفانه رویکرد کاهش خطر و
پیشگیری از خطر نیز چه به لحاظ قانونی و مهمتر از آن به لحاظ اجرایی
در سطح ضعیفی قرار دارد و بیشتر اقدامات معطوف به پاسخگویی و تا
حدودی آمادگی نسبت به سوانح است .از سوی دیگر رفتارهای پرخطر
به ویژه در حوادث جادهای و فقدان ایمنی در حوادث انسانساز نیز بر
افزایش و پیچیدگی حوادث در کشورمان افزوده است.
به گفته سلیمی ،از آنجایی که در مراحل چرخه مدیریت بحران نقش
سازمان در مرحله پاسخگویی است؛ آمادگی مناسب ،پاسخگویی سریع
و فوری برای سازمان امداد و نجات از اهمیت خاصی برخوردار است.
شاید مهمترین اقدام این سازمان را بتوان تشکیل تیمهای واکنش سریع
در مراکز استانها دانست که انشاءاهلل در سال جاری در صورت تحقق
بودجه این تیمها را در شعب هم تشکیل خواهیم داد .حضور این تیمها
به ویژه در حادثه سیل آذربایجان و زلزله خراسان ،تحسین از سوی مردم
و مسئوالن در پاسخگویی مناسب و سریع سازمان را به همراه داشت.
سلیمی اضافه کرد :پیش از رونمایی از تیمهای واکنش سریع ،در بهمن
ماه یک دوره آموزشی فشرده برگزار کردیم و اعضای تیمهای واکنش
سریع در چهار مرحله در مرکز آموزشهای تخصصی امداد و نجات
جمعیت هالل احمر استان کرمان به مدت هشت شبانه روز در چهار
کارگاه عملیاتی سوانح جادهای ،آوار ،ارتفاع و فضای معلق و پیش
بیمارستانی شرکت داشتند .در این دوره مجموعا  493نفر از اعضای
تیمهای واکنش سریع استانهای سراسر کشور توسط  70نفر از مربیان
زبده کشور 39 ،هزار و  440ساعت آموزش دیدند .همچنین با تدوین و
ابالغدستورالعملآمادگیجسمانی،تمامیاعضایتیمهایکشورموظف
به ارتقای توانمندی جسمانی خود در استانها شدند تا در آزمونهای
متمرکز کشور مورد سنجش قرار گیرند.
وی به حضور تیمهای امدادی هالل احمر در حادثه پالسکو اشاره کرد
و گفت :این نیروهای عملیاتی در رستههای سیزدهگانه تیمبندی شدند
و انجام این اقدام پیش از حادثه پالسکو نشان داد که در حوزه امداد و
نجات رویکرد آیندهپژوهی داشتیم .از طرفی دیگر در حادثه پالسکو
دیدیم که امروزه پاسخگویی به حوادث ،تخصصها و مهارتهای
ویژهای را میطلبد .ما این موضوع را از سال گذشته در دستور کار
خود قرار دادیم و انشاءاهلل امسال تمامی  13تیم واکنش سریع که در
سراسر کشور تشکیل دادهایم را به آموزشهای ویژه تجهیز خواهیم کرد.
رئیس سازمان امداد و نجات گفت :با توجه به محدودیتهای بودجهای
که داریم مجبور هستیم در تجهیز این تیمها اولویتبندی داشته باشیم .ولی
امیدوارم این رویکرد در چند سال آینده کیفیت عملیاتها را هم افزایش
دهد .همچنین برای افزایش پاسخگویی ،به ویژه در مناطق صعبالعبور
ناوگان هوایی هالل احمر را از  17فروند بالگرد به  24فروند افزایش
دادیم .انشاءاهلل تا پایان سال باز هم افزایش خواهیم داشت.
سلیمی در مورد سایر برنامههای سازمان امداد و نجات هالل احمر در
سال گذشته عنوان کرد :طرح بزرگ امداد و نجات اربعین حسینی را
در سال گذشته اجرا کردیم و در همین راستا به بیش از  130هزار نفر
از زائران در داخل کشور و در کشور عراق ارائه خدات امدادی ارائه
دادیم .تعداد نیروهای امدادی مستقر در عراق صد در صد افزایش
داشت و همچنین نیروهای امدادی در قرارگاههای مرزی با افزایش
حدود 80درصدی همراه بود .وی افزود :اجرای طرحهای فصلی امداد
و نجات تابستانه  -زمستانه و نوروزی از دیگر برنامههای ما در سال
گذشته بود و در این طرحها به بیش از یک میلیون نفر از هموطنانمان
خدمات امدادی ارائه شد.

لیال شاهی
آمارها نشان میدهد در ایران بیش از  5هزارمعدن فعال
وجود دارد .معادنی که گفته میشود بسیاری از آنها از
استانداردهای الزم برخوردار نیستند و هر لحظه امکان
وقوع حادثهای در آنها محتمل است .حادثهای که در روز
چهارشنبه  ۱۳اردیبهشت  ،۱۳۹۶ساعت  ۱۱:۳۰صبح،
در معدن زغال سنگ آزادشهر گلستان رخ داد یکی از
نمونههای این حوادث بود که بر اثر آن دهها کارگر در
زیر زمین گرفتار شدند و جان خود را از دست دادند.
مسلما در بروز چنین اتفاقاتی حمایتهای درمانی و
بیمهای از کارگران و بازماندگان آنها از اهمیت بسیاری
برخوردار است ولی گفته برخی کارگران مبنی بر نبود
پوشش بیمهای ،توجهات را به خود جلب کرد و موجی از
انتقادات را برانگیخت .علیرضا ابراهیمی ،نمایندگان مردم
آزادشهر در مجلس نیز پس از این حادثه گفت« :برخی
از کارگران معدن «زمستان یورت» از شش ماه تا یک
سال حقوق عقب مانده داشته و از نظر بیمه درمانی هم
از چتر حمایتی مطلوب برخوردار نبودهاند ».علی رغم
بازدید مسئوالن و اعالم آنها برای حمایت از بازماندگان و
حادثهدیدگان این حادثه ولی همچنان اوج نارضایتیها از
وضعیت نابسامان کارگران به خصوص در زمینه بیمه به
گوش میرسد و آنها این اقدام مسئوالن را همانند نوش
دارو بعد از مرگ سهراب میدانند چرا که اکنون بسیاری
از کارگران از وضعیت مناسب معیشتی و به خصوص
بیمه برخوردار نیستند و به همین دلیل خواهان دست
یافتن به حداقل حقوق خود هستند.
جوادنوفرستی،مدیرعاملانجمنجامعهایمنکشورو
کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی بر این باور است که
کارگران از نظر معیشتی و به خصوص بیمه از وضعیت
مناسبی برخوردار نیستند .وی به برخی از مشکالت
کارگران اشاره کرد و میگوید« :وقتی حوادثی در کشور
مشابه معدن ذغالسنگ یورت اتفاق میافتد مسئولین
تنها عرض تسلیت دارند و از رسیدگی به بازماندگان
و مصدومان صحبت میکنند ،این الزم و خوب است
اما کافی نیست .این نگاه باید وسیعتر باشد از این منظر
که از اتفاقات رخ داده از جمله حادثه معدن و پالسکو
درس بگیریم و مطمئن شویم که این حادثه دوباره تکرار
نمیشود .متاسفانه کمتر کسی به حوزه ایمنی توجه دارد.
ایکاشدرپیاممسئوالنمحترمدستوریاحداقلتوصیهای
به تمامی معادن و کارگاههای دیگر ارائه شود تا به بحث
ایمنی محیط کار و معادن ،جدی فکر کنند تا حادثه

دیگری اتفاق نیفتد».
وی ادامه میدهد « :طبق اخبار منتشر شده از زبان برخی
کارگران معدن آزادشهر ،عالوه بر اینکه قرارداد مناسبی
ندارند ،چند ماه حقوق معوق دارند و یا کل سال را بیمه
نیستند .در جایگاه تایید صحت یا سقم این موارد نیستم
و توسط مسئوالن ذیربط بررسی خواهد شد .صحبت
من بطور عام در کل معادن و کارگاهها و حقوق کارگران
است .اینکه بعد از حادثهای مثل پالسکو گفته شود بیمه
بیکاری به کسانی که بیمه هم نبودند تعلق میگیرد خوب
و قابل تقدیر است اما نوشدارو بعد از مرگ سهراب است
و دردی دوا نمیکند .حادثه پالسکو و معدن میتواند
درس بزرگی باشد تا دولت تضمین دهد هیچ کارگری
بدون بیمه نباشد و قرارداد سفید امضاء نکند».
وی میگوید« :اینکه به خانواده عزیزان از دست رفته
کمک کنیم اقدام خوبی است .اما باید منتظر حادثه و
فاجعه باشیم بعد مشکالت مشخص شود؟ باید مسئولیت
دستگاههای نظارتی شفاف و مشخص شود آیا واقعا
تمام کارگران شریف ما در سراسر کشور و چه در سایر
محیط های کاری از بیمه مناسبی برخوردار هستند؟ به
طور قطع اینطور نیست .ایدهآل اینست که حقوق و
مزایای کارگران عادالنه و شرافتمندانه باشد و قراردادها
و بیمهها مورد رضایت کارگران باشد و امنیت شغلی
وجود داشته باشد .نگرانی و دلهره از قراردادهای موقت،
آرامش کارگران را می گیرد و برعکس ،رضایت آنها

گزارش خبری

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد

اجرای طرح جایگزینی  ۴بیمارستان

قدیمی و فرسوده در پایتخت

ايسنا :معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از طرح این دانشگاه برای
جایگزینی بیمارستانهای فرسوده خبر داد .رضا پایدار درباره جزییات
این برنامه گفت :در حال حاضر بیشتر بیمارستانهای ما ایمنی باالیی
ندارند ،ولی در طول زمان بیمارستانهای جدید جایگزین و ساختمانهای
قدیمی این بیمارستانها تخریب خواهد شد .بیمارستانهایی همچون
لوالگر ،فیروزگر ،رسول اکرم (ص) و فیروزآبادی جزو این برنامه
هستند .وی افزود :با این اقدام ظرفیت بیمارستانها افزایش مییابد
و آخرین استانداردهای ایمنی دنیا نیز رعایت میشود .بیمارستانهای
فیروزآبادی با  ۴۰۰تخت ،مالرد و قدس با حدود  ۳۰۰تخت ،سوختگی
که مجهزترین بیمارستان در این زمینه خواهد بود با ظرفیت  ۱۵۰تخت،
بیمارستان جدید روانپزشکی با  ۲۰۰تخت و بیمارستان جدید رسول

میتواند به افزایش بهروری آنها کمک کند .باید بستر و
شفافیت و بستر مطمئنی ایجاد شود که کارگران بدون
ترس از دست دادن شغلشان ،دغدغهها و نارضایتیها
و وضعیت حقوق و بیمهشان را اعالم کنند .در بسیاری
از موارد ،وقتی کارگران شغلشان ر از دست میدهند و
دنبال دریافت بیمه بیکاریشان هستند ،متوجه میشوند
که کارفرما در مقاطعی ،بیمه آنها را پرداخت نکرده یا
کامل پرداخت نکرده است».
این فعال حقوق کارگری میگوید« :تعهدنامهها
معموال یکطرفه و به ضرر کارگران است اخیرا خبری
در شبکههای مجازی منتشر شد که در شرکتی تعهدنامه
از کارگر میگیرند که اگر حادثهای رخ داد کارگرهیچ
حق و حقوقی و شکایتی نسبت به شرکت ندارد .حقیقت
امر این است که در بسیاری از صنایع و کارخانجات
دولتی و خصوصی کارگران استثمار میشوند .کدام کارگر
میتواند با دریافتی کمتر از یک میلیون تومان که کمتر
از نصف خط فقر مطلق و خط معیشت است زندگی
آبرومندی داشته باشد .امیدواریم مسئول دولت دوازدهم
هر فردی که انتخاب میشود ،فکر اساسی به دغدغه جدی
کارگران داشته باشد».
وی ادامه میدهد« :کارگر با یک شغل نمیتواند
زندگیاش را اداره کند و مجبور است شغل دوم داشته
باشد .شغل دوم یعنی گرفتن شغل یک نفر دیگر .این
موارد از جمله موضوعاتی است که با مسائل اجتماعی و

اکرم نیز با ظرفیت  ۱۰۰۰تخت بین پنج تا هفتاد درصد پیشرفت فیزیکی
داشتهاند .پایدار ،ضریب اشغال تخت در بیمارستانهای تحت پوشش
این دانشگاه علوم پزشکی را حدود  ۹۰درصد اعالم کرد و گفت :با
این وجود بیماران اورژانس بالفاصله بستری میشوند .بیمارانی که نیاز
به عملهای فوق تخصصی داشته باشند نیز بسته به نوع عمل مورد
نیاز و همچنین بیمارستان طی دو هفته نوبت داده میشوند .بیماران
عادی نیز طی یکی  -دو روز بستری میشوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین تاکید کرد که با
وجود مطالبات باالی بیمارستانها از بیمهها ،دست رد به سینه هیچ
بیماری زده نمیشود و برای بستری کسی مانعی وجود ندارد.
وی همچنین اضافه کرد :در حال حاضر بیمارستانهای ما بین شش ماه
تا یک سال و در مجموع  ۳۰۰میلیارد تومان از بیمههای پایه سه گانه
مطالبه دارند .این رقم با توجه به اینکه مجبور هستیم هزینه تجهیزات و
دارو را با فاصله کوتاهی بپردازیم ،به شدت بیمارستانها را تحت فشار
گذاشته و مدیریت بیمارستان را دچار تنش کرده است که چگونه این
تعادل را برقرار کنند .هرچند تا امروز وزارت بهداشت با چنگ و دندان
تالش کرده است هیچ کمبودی در زمینه دارو وجود نداشته باشد .ما
نیز ما به دلیل تاکید وزارت بهداشت کار را به سختی انجام دادهایم و
نگذاشتیم بیماران لطمه بخورند .کارانهها نیز تا شهریور  ۹۵پرداخت

اقتصادی و روانی جامعه و حتی پایداری کانون خانواده در
ارتباط است که امیدوارم این مسائل جدی گرفته شود».
کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی میگوید« :عالوه
بر مالک و پیمانکار این معدن ،دستگاههای نظارتی نیز
در پی این اتفاق مسئول هستند .ای کاش این شجاعت
وجود داشت که دستگاههای مسئول نیز اعتراف کنند که
نقش نظارتی خود را بخوبی انجام نداده اند و در قبال این
افراد و این حادثه مسئولند .چگونه دستگاه های نشت
یاب گاز کار نمی کردند و چرا سیستم اندازه گیری
سطح اکسیژن و گاز  COدر معدن هوشمند نبودند که
اگر به کمتر از سطح موردنظر برسد یا دستگاه کار نکند،
اجازه ورود افراد به معدن داده نشود» وی ادامه میدهد:
«در مجموع کارگران در کشور وضعیت مطلوبی ندارند.
یکی از مشکالت اصلی کارگران بحث بیمه است .البته
وضعیت تمام صنایع و معادن کشور همانند معدن آزاد
شهر نیست .حتما معادنی وجود دارد که از این هم
بدتر است و حتما معادنی نیز وجود دارد که وضعیت
مطلوبی دارد .در مجموع اگر ارزیابی کنیم وضعیت بیمه
کارگران در تمامی دستگاهها و شرکتهای خصوصی
و دولتی وضعیت مطلوبی نیست .بخشی از این مشکل
به شرکتها و بخشی به دولت مربوط میشود .چرا
شرکتها از بیمه کردن افراد دوری میکنند و یا سعی
میکنند حق بیمه پرداخت نکنند؟ چرا از افزایش قابل
توجه حداقل حقوقها جلوگیری میکنند؟ در واقع باید
گفت از آنجایی که دولت خود بزرگترین کارفرما است
طبیعتا همیشه به نفع نماینده کارفرما رای خواهد داد».
نوفرستی میگوید« :از طرف دیگر و در جهت دفاع
از کارفرمایان ،باید اشاره کرد که دولت از کارفرما انتظار
بسیاری دارد .ایجاد شغل ،کاهش فشار و بار از روی دوش
دولت ،کاهش آسیبهای اجتماعی با ایجاد شغل ،بهره
سنگین ،دستورالعملها ،بخشنامهها ،بیمه ،مالیاتوغیره
از جمله مسائلی است کارفرماها با آن روبرو هستند .اگر
حقوق کارگر  1میلیون تومان باشد کارگر  7درصد این
مبلغ را به عنوان سهم بیمه کارگر و کارفرما  23درصد
این مبلغ را بعنوان سهم بیمه کارفرما پرداخت می کند.
در اینجا دولت باید به کمک بخش خصوصی بیاید.
برای خروج از رکود اگر به طرحهایی که وجود دارد،
توجه شود ،مثال در کاهش سهم بیمه کارفرما ،به تولید
کنندگان کمک کنند تا شرایط بهتری ایجاد شود .در این
شرایط فشار بر کارفرما کمتر شده و در نتیجه عالوه بر
گسترش صنعت ،رضایت کارگران نیز افزایش مییابد».

شده است و سعی کردهایم به طور متوسط ماهی یک کارانه را طی پنج
ماه گذشته پرداخت کنیم .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاکید کرد :اگر رشد تعرفهها به اندازه کافی نباشد ،ممکن است مشکالت
در سال اول خودش را نشان ندهد ،ولی بر هم خوردن این تعادل در
سالهای آینده بر وضعیت بیمارستانها ،تعادل درآمد و هزینهها تاثیر
خواهد گذاشت و بیمارستانهای ضعیف را دچار مشکل میکند .باید
به اندازه میزان تورم ،تعرفههای بیمارستانها نیز افزایش یابد تا بتوانند
امور را اداره کنند .پایدار ،درخصوص وضعیت ادامه بهبود وضعیت
هتلینگ بیمارستانها با وجود بدهی بیمهها به بیمارستانها نیز گفت:
وزارت بهداشت برای هتلینگ بیمارستانها بودجه جداگانهای قرار
داده است تا بیمارستانها بتوانند کار بازسازی را انجام دهند .ما طی
یک ماه گذشته بیمارستان امام حسین (ع) را در شهرستان بهارستان
افتتاح کردیم .آمار مراجعه به آن در کمتر از یک ماه به روزی  ۷۰۰نفر
رسیده است که عدد باالیی محسوب میشود .مردم این شهرستان تا
قبل از این افتتاح حتی یک بیمارستان نیز نداشتند .در مجموع طی سه
سال گذشته حدود  ۷۰۰تخت به ظرفیت بیمارستانها اضافه کردهایم.
وی همچنین از کاندیداهای انتخابات شورای شهر درخواست کرد،
سالمت مردم را در اولویت قرار دهند و درباره روند اداری پروژههای
بیمارستانی با آنها همکاری کنند و مانع اجرای این پروژهها نشود.

آگهي انتخاب مشاور براي
توسعه بيمارستان  100تختخوابي مهاباد (نوبت اول)

آگهي انتخاب مشاور براي بيمارستان  160تختخوابي جايگزين
بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان نور (نوبت اول)
سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي به استناد آئين نامه شماره /193542ت42986/ك

سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي به استناد آئين نامه شماره /193542ت42986/ك

بيمارستان 160تختخوابي جايگزين بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان نور واقع در استان مازندران به روش

توسعه بيمارستان 100تختخوابي مهاباد واقع در استان آذربايجان غربي به روش كيفيت و قيمت پس از ارزيابي

مورخ  88/10/1خريد خدمات مشاور ،در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور براي خدمات مراحل اول و دوم

مورخ  88/10/1خريد خدمات مشاور ،در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور براي خدمات مراحل اول و دوم

هاي الزم اقدام نمايد0

كيفيت و قيمت پس از ارزيابي هاي الزم اقدام نمايد0

لذا از مشاورين واجد شرايط رتبه  1با تخصص آموزشي ،ورزشي ،بهداشتي ودرماني درخواست

لذا از مشاورين واجد شرايط رتبه  1با تخصص آموزشي ،ورزشي ،بهداشتي ودرماني درخواست مي شود

شود در صورت تمايل  ،به مدت يك هفته پس از درج آگهي نوبت دوم براي دريافت اسناد از سازمان مجري به

در صورت تمايل  ،به مدت يك هفته پس از درج آگهي نوبت دوم براي دريافت اسناد از سازمان مجري به

نشاني مالصدرا -خيابان شيراز شمالي -خيابان دانشورشرقي -پالك  33طبقه ششم بلوك غربي اداره كل پيمان

نشاني مالصدرا -خيابان شيراز شمالي -خيابان دانشورشرقي -پالك  33طبقه ششم بلوك غربي اداره كل پيمان

ورسيدگي مراجعه ويا در سايت مناقصات كشور ( )IETS.MPORG.IRرويت نمايند0
ضمن ًا پرداخت هزينه چاپ آگهي در دو نوبت به عهده مشاور منتخب خواهد بود0

ورسيدگي مراجعه ويا در سايت مناقصات كشور ( )IETS.MPORG.IRرويت نمايند0
ضمن ًا پرداخت هزينه چاپ آگهي در دو نوبت به عهده مشاور منتخب خواهد بود0

م الف481

وزارت راه وشهرسازي

م الف 480

سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي

مي

سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي
وزارت راه وشهرسازي
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خانه ملت

دستاوردهای دولت یازدهم در گفتوگوی اختصاصی با محمدرضا ظفرقندی

امیرحسنخانی:

تعرفه پرستاری ،حلقه مفقوده حوزه
نماینده مردم فردوس در مجلس با بیان اینکه تعرفه پرستاری
باید در جهت حمایت از این قشر مورد توجه قرار گیرد،
گفت« :امیدواریم وزارت بهداشت هرچه سریعتر به مشکالت
آنها رسیدگی کند».
محمدرضا امیرحسنخانی ،درباره ضرورت افزایش تعرفه
خدمات پرستاری ،افزود« :زمانی که تحولی در حوزه ای
شکل می گیرد الزم است همه اجزای زیرمجموعه آن تحت
تاثیر این تحول قرار گیرد حال با اجرای طرح تحول سالمت
حوزه پرستاری نیز باید از نقاط مثبت این طرح بهره مند
شود ».نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد« :در طرح تحول سالمت پزشکان ،مراکز درمانی،
تولیدات دارویی و دیگر موارد دیده شده است اما بخشی
از حوزه درمان از جمله پرستاران دیده نشده است البته
تاحدی نسبت به گذشته وضعیت پرستاران بهتر شده است
اما تا رسیدن به نقطه مطلوب راه نرفته زیادی وجود دارد».
این نماینده مردم در مجلس دهم ،تصریح کرد« :باید
بازنگری در نحوه پرداخت به پرستاران از جمله حقوق یا
دریافت کارانه صورت گیرد این درحالی است که بسیاری
از موارد مهم در طرح تحول سالمت دیده شد اما حوزه
پرستاری تا حدی مغفول ماند ».وی یادآور شد« :به نظر
می رسد وزارت بهداشت نیز عزم راسخی برای حل مشکل
پرستاران و نحوه پرداختی به این گروه از جامعه را دارد و
امیدواریم هرچه سریعتر به مشکالت آنها رسیدگی شود».
امیرحسنخانی تاکید کرد« :امروزه عدم توجه کافی به
قشر پرستار باعث شده احساس ناعادالنه بودن در نحوه
پرداختی بین آنها و پزشکان پدید آید به گونه ای که
گالیه می کنند از اینکه چرا حقوق و دریافتی پزشکان تا
حد زیادی افزایش یافته اما پرستاران همچنان با مشکالت
دست وپنجه نرم می کنند».
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی
گفت« :پرستاران نباید فراموش شوند و اگرچه پزشکان در
درمان موثر هستند اما بدون شک بدون مراقبت مناسب از
بیمار فعالیت پزشک بی نتیجه خواهد ماند».

عابدی:

یکسوم بودجه طرح تحول

صرف هزینههای جاری شده است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه
حدود یک سوم بودجه طرح تحول صرف هزینههای
جاری شده است ،گفت« :مابقی صرف ساخت ،نوسازی
و توسعه مراکز درمانی و آموزشی شده است».
حیدرعلی عابدی درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه
طی سه سال اخیر  130هزار میلیارد برای طرح تحول
سالمت هزینه شده است ،با بیان اینکه خدمات ارائه شده
در نظام سالمت تعرفه مشخص و معینی دارد ،گفت« :به
طور قطع اکثر طرحهای اجرایی دارای نواقص و ایراداتی
است و نمیتوان منکر این موضوع شد و باید به دنبال
راهکارهایی برای مدیریت بهتر هزینهها باشیم اما این مبلغ،
مبلغ بسیار باالیی بوده و مورد تأیید نیست».
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ،با
تاکید بر اینکه حدود یک سوم درصد بودجه طرح تحول
سالمت صرف هزینههای جاری مانند دستمزد ،حقوق و
مزایا شده است ،یادآور شد« :مابقی به عنوان تملک و
دارایی یعنی بابت ساخت ،نوسازی ،توسعه بیمارستانها،
مراکز درمانی و آموزشی خانههای بهداشت خرید تجهیزات،
تشخیص درمان ،توسعه دانشگاهها و خرید آمبوالنس
هزینه شده که این نوع هزینهها سرمایه گذاری محسوب
شده و توسعه ،تکامل کشور و افزایش رضایتمندی مردم
را به دنبال دارد».
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ،با بیان
اینکه خدمات ارائه شده به مردم در طرح تحول سالمت
بی نظیر بوده و این طرح یکی از آرمانهای امام ( ره ) و
مقام معظم رهبری ،است ،ادامه داد« :البته تعیین بودجه برای
سالمت ملت یکی از وظایف اصلی مجلس و دولت بوده
و دولت تأمین سالمت مردم را بر عهده دارد؛ در دولت
یازدهم به این هدف و آرمان دست یافتیم بنابراین نوع
خدماتی که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
پوشش میدهد قابل قبول و خدمات پیشگیری و درمان
به صورت جامع و فراگیر به مردم ارائه شد و ایرادی در
نحوه هزینه کرد منابع طرح تحول نیست».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی،
با یادآوری مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از طرح
تحول سالمت ،افزود« :تحقیق و تفحص در کمیسیون
بهداشت به دقت بررسی و متوجه شدیم محاسبات انجام
شده و هزینههای پرداخت شده بسیار روشن و شفاف و
جای ابهام ندارد بنابراین نمایندگان در جلسه علنی امروز
نظریه کمیسیون را تأیید و تحقیق و تفص مورد تأیید
نمایندگان قرار نگرفت».

«آرامش»«،آبادانی»و«آزادی»؛هدیهحسنروحانیبهمردم
اصلطرحتحولسالمت،بینظیروبیسابقهاست

شعیب شاهزمانی

 :یکی از وعدههای مهم حسن روحانی در انتخابات
سال  ،92حل مشکالت سالمت مردم بود که در قالب
طرحی با عنوان تحول نظام سالمت اجرایی شد .وی
ن زمینه عمل کرد و منابع مالی
به وعدههای خود در ای 
چشمگیری به این حوزه اختصاص داد و به هرشکل ممکن
از اجرای طرح ،حمایت کرد .اما در مقام اجرا ،عملکرد
وزارت بهداشت این دولت ،با انتقادات جدی از جانب
کارشناسان مواجه شد که این نقدها همچنان ادامه دارد .اما
سوالی که امروز در برابر کارشناسان و رسانههای تخصصی
حوزه سالمت وجود دارد ،این است که آیا عالقهمندی به
ادامه گفتمان عقالنیت و اعتدال با انتخاب مجدد حسن
روحانی ،به این معنا است که نقدها نادیده گرفته شود؟
یا اینکه میتوان درعین عالقهمندی به دولت ،نقدهای
دلسوزانهای هم داشت؟
این پرسش را با محمدرضا ظفرقندی استاد دانشگاه
علوم پزشکی تهران و از فعاالن سیاسی عضو انجمن
اسالمی جامعه پزشکی در میان گذاشتیم.
:باتوجهبهموفقیتچشمگیردکترحسنروحانی
در آوردن حوزه سالمت به کانون توجهات دولت و
مجلسوتأمینبخشهایعمدهایازهزینههایبهداشت
و درمان مردم از منابع دولتی در قالب طرح تحول
سالمت ،به نظر شما طرح مشکالت اجرایی و انتقاد
از بعضی بخشهای طرح تحول سالمت ،در تعارض
با منافع ملی و حمایت از دولت تدبیر و امید است؟
نکتهای که شما به آن اشاره کردید ،بسیار مهم است.
وقتی که قرار است در کشور تغییر و تحولی اتفاق بیفتد و
برای آینده کشور برنامهریزی شود ،الزم است که همه ما
بدانیم تکلیفمان چیست .به نظر من بهترین گزینه در این
مقطع ،واقعگرایی و داشتن یک نگاه واقعی به برنامهها،
طرحها و عملکردها است.
اما در ارتباط با سؤال شما و حوزه سالمت ،واقعیت
این است که طرح تحول سالمت برای مردم ،طرح بسیار
مفیدی بوده است .درواقع هم در بُعد نظری و هم در بُعد
عملی ،جزو آرزوهای ما که بیش از  40سال است در
حوزه پزشکی کار میکنیم ،بوده است .من از قدیم در حوزه
پزشکیفعالبودهامومسئولیتهایمختلفیداشتهام.رئیس
نظام پزشکی بودهام ،رئیس دانشگاه بودهام و  ...واقعیت این
است که آرزوی ما همیشه این بوده که out of pocket
و آن چیزیکه مردم برای سالمت میپردازند ،کاهش پیدا
کند .امروز پرداخت از جیب مردم به طور مشخص بین
 10تا  15درصد کاهش پیدا کرده است .زمانی که بنده
رئیس نظام پزشکی بودم ،بهطور جدی بهدنبال این بودم
که برویم و از آقای خاتمی خواستار این شویم که سهم
بهداشت و درمان از  GDPافزایش پیدا کند .باالخره این
برای بهداشت و درمان یک شاخص است .امروز دولت
توانسته است سهم بهداشت و درمان از  GDPرا حدود
 1/8درصد افزایش بدهد 1/8 .درصد از یک حدی که ک ً
ال
 5/5تا  6درصد بوده ،رقم قابل مالحظه و مهمی است.
در بُعد نظری جناب آقای روحانی بیشترین سرمایه
گذاری و حمایت را از حوزه سالمت و بهداشت و درمان
کشور انجام داده و این در تمام دولتهای پیشین بیسابقه
بوده است .چه دولتهایی که ما به آنها خیلی عالقهمند
هستیموچهدولتهاییکهبهآنهاعالقهاینداریم.همچنین
دولت توانسته حدود  21هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت
کشور اضافه کند .اینها شاخصهایی هستند که در بعد
نظری میشود به آنها اشاره کرد.
در بعد عملی و پراتیک ،چیزیکه من به عنوان یک
جراح و معلم دانشگاه میبینیم ،این است که امروز مریضی
که به بیمارستان سینا در پایین شهر تهران مراجعه میکند،
با پرداخت یک هزینه بسیار کم ،خدمات درمانی با کیفیت
بسیار باال دریافت کرده و بیمارستان را ترک میکند .خود
من عملهایی انجام میدهم که فقط هزینه وسایل آن عمل
 30میلیون تومان میشود .این غیر از هزینههای مربوط

بهنام موذن

به بستری و جراح و امثالهم است .اما االن تمام کارهای
مربوط به یک بیمار آنوریسم آئورت با کمتر از یک میلیون
تومان انجام میشود .خود من حتی بیمارانی را میشناختم
ی خودشان را
که به دلیل هزینه باالی درمان ،سالها بیمار 
تحملمیکردندولیبهخاطراینکهتوانپرداختهزینههای
درمانیخودرانداشتند،بهپزشکمراجعهنمیکردند.ضمن
اینکه متخصصانی که امروز در بیمارستانها به صورت
مقیم مشغول فعالیت هستند ،کیفیت درمان را باال بردهاند.
 :با این حساب شما معتقدید که رئیسجمور به
وعدههای خودش عمل کرده است .آیا نقدی هم به
طرح تحول وارد می دانید؟
آنچیزیکهالزمبودآقایروحانیبهعنوانرئیسجمهور
در حوزه سالمت انجام دهد ،به خوبی به انجام رسیده
است.امادراجرا،طبیعت ًا اشکاالتیهموجوددارد.بههرحال
هیچ دیکتهای نیست که غلط نداشته باشد .وقتی که وارد
حوزه اجرا میشویم ،قطع ًا اشکاالتی بهوجود میآید که
البته هیچ ربطی هم به آقای روحانی ندارد .این اشکاالت
برمیگردد به کسانی که قرار بوده طرح را به اجرا درآوردند.
 :این اشکاالت را در کدام بخشها میدانید و
چگونه مرتفع میشوند؟
همانطور که گفتم ،اشکاالتی در اجرا وجود دارد اما
اگ ر عملکرد براساس راهنماهای بالینی باشد و هزینهها
صرفهجوییشود،طبیعت ًاآناشکاالتهماصالحمیشوند.
اما اگر اجرای طرح تحول سالمت بدون درنظر گرفتن
راهنماهای بالینی باشد ،نه فقط کشور ما بلکه پیشرفتهترین
کشورهای دنیا هم از عهده آن برنمیآیند .باالترین سهم
سالمت از  GDPرا کشورهای آمریکا و کانادا دارند ولی
وقتینگاهمیکنیم،میبینیمهزینهکردهایهمانکشورهاهم
بیحساب و کتاب نیست؛ کمااینکه دیدیم طرح اوباماکر در
آمریکا متوقف شد .بنابراین اوالً الزم است منابع سالمت،
ثابت و پایدار شود .هر روز نمیشود در یک جایی به دنبال
بودجه بگردیم .دوم اینکه حتم ًا الزم است در هزینهکرد
همین منابع پایدار هم صرفهجویی شود .کارهای بیمورد
نباید انجام شود .ازسوی دیگر بیمهها هم باید کارهایی که
با تدبیر و نظارت انجام میشود را تحت پوشش درآوردند
و هزینههای آن را تقبل کنند .مورد دیگر هم تکمیل نظام
ارجاع است .من فکر میکنم اگر این اصول رعایت شود،
اشکاالت مرتفع خواهد شد.
 :درحال حاضر همین بیمهها با مشکالت زیادی
مواجهشدهاندوپرداختهایآنهاباتأخیرانجاممیشود.
ببینید .اگر دو موردی که با آن اشاره کردم ،رعایت
شود ،یعنی منابع ثابت و پایداری برای حوزه سالمت
درنظر گرفته شود و این منابع هم با رعایت صرفهجویی

هزینه شود ،دلیلی ندارد که پرداختها با تأخیر انجام
شود .باالخره اینکه پرداختها به موقع انجام نمیشود،
از اشکاالت طرح تحول است ولی واقعیت این است که
اصل طرح تحول سالمت ،یک طرح بینظیر و بیسابقه
است و من فکر میکنم یکی از خدمات ارزشمند دولت
آقای روحانی در بُعد داخلی همین طرح بوده است .البته
دولت ،خدمات ارزشمند دیگری هم داشته است.
 :لطف ًا به بخشی از این خدمات اشاره کنید.
قطع ًا آرامشی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و
اجتماعی کشور برقرار کرده ،جای تقدیر دارد .من یک
معلم دانشگاه هستم .ما به جز دوره آقای خاتمی ،هیچگاه
در دانشگاه چنین آرامشی را تجربه نکرده بودیم .فضا در
دولتهای نهم و دهم ،بسیار امنیتی و ناآرام بود .این یک
خدمت مهم است که به مردم ارائه شده است .در حوزه
آرامش اقتصادی شما ببینید که دولت آقای روحانی باالخره
یک ثبات اقتصادی را در کشور حاکم کرد .حتم ًا به خاطر
دارید که در دولت قبلی بهطور روزانه با کاهش ارزش پول
ملی مواجه بودیم و از آن مهمتر اینکه حتی نمیدانستیم
این کاهش به چه میزان است .تغییرات قیمت ارز واقع ًا
غیرقابل پیشبینی بود .در آن فضا مگر کسی میتوانست
سرمایه گذاری و کار اقتصادی درست انجام دهد؟ درحوزه
آزادیها هم خود شما ببینید که چقدر فعالیت فضای
مجازی ،روزنامهها و دیگر رسانهها نسبت به دولت قبل
متفاوت شده است.
درمجموع من فکر میکنم  3کار مهم در دولت آقای
روحانی انجام شده است .یکی از آنها بازگرداندن «آرامش»
در داخل و خارج از کشور است .بحث ایرانهراسی
برطرف شده است .در دولتهای نهم و دهم ،یک کشور
مهم اروپایی رئیسجمهور ما را نمیپذیرفت و ما یک
مالقات با آنها نداشتیم .اما امروز فضا باز شده است .در
دولت آقای روحانی اقدامات خوبی در این زمینه انجام
شده است .البته وقتی که میگویم «دولت آقای روحانی»،
منظورم مجموعه دولت است .یعنی منظورم آقای ظریف
هم هست ،آقای جهانگیری هم هست ،آقای زنگنه هم
هست و  . . .اینها افرادی هستند که در این دولت آمدهاند
و شرایط حوزه خودشان را بهتر کردهاند.
خالصه مطلب اینکه دولت آقای روحانی در حوزههای
«آرامش»« ،آبادانی» و «آزادی» در کشور دستاوردهای بسیار
خوب و کارنامه موفقی داشته است و بههمین دلیل ما هم
باید سعی کنیم هرچه که در توان داریم برای ادامه پیدا
کردن این مسیر انجام دهیم.
 :چندی پیش و در فاصله چند ماه مانده به
پایان عمر دولت یازدهم ،وزیر بهداشت طی حکمی،

تعدادی از کارشناسان و مدیران نظام سالمت کشور را
به عنوان اعضای شورای راهبردی طرح تحول سالمت
منصوب کرد و به آنها مأموریت داد تا راهحل برخی
از اشکاالتی که در همان حکم به آنها اشاره شده بود
را مورد بررسی قرار دهند .نکته قابل توجه این بود که
ایراداتی که در حکم وزیر بهداشت آمده بود ،دقیق ًا
همان مواردی بودند که در این سه چهار سال از زبان
منتقدان مطرح میشد ولی ما شاهد بودیم که با عناوینی
چون «نادان»« ،مغرض» و «غضنفرهایی که گل به خودی
میزنند» با انتقاداتآنها برخورد شد .تشکیل این شورای
راهبردی را چگونه ارزیابی میکنید؟
منایناقدامرابهفالنیکمیگیرم.البتهایناصالحات،
خیلی زودتر از اینها هم باید آغاز میشد ولی همین
که باالخره به نتیجه رسیدهاند که این اشکاالت وجود
دارد ،بسیار مهم است .به هرحال نقدها باید شنیده
شود و اشکاالت برطرف شود و من فکر میکنم به
این نقطه رسیدهایم .البته قطع ًا بهتر بود که زودتر از
اینها این اتفاق میافتاد ولی مهم این است که امروز
اتفاق افتاده است .واقعیت این است که تشکیل همین
کمیتهها نشانهای از عزم به اصالح است .کمیته دیگری
هم با عنوان کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی
تشکیل شده که من هم عضو آن هستم .قرار است در
این کمیته راهنماهای بالینی تدوین شود .ثروتمندترین
کشورهای دنیا که بیشترین منابع را برای حوزه بهداشت
و درمان در اختیار دارند هم اگر براساس راهنماهای
بالینی حرکت نکنند ،نهایت ًا بودجه آنها کفایت نمیکند؛
چه برسد به ما که بودجه محدودی در اختیار داریم.
البته ممکن است بعضی از نقل قولها در مواجهه با
انتقادات مناسب نبوده باشد ولی از همه مهمتر این
است که شخص رئیس جمهور این کشور برای حوزه
بهداشت و درمان اهمیت زیادی قائل است .این خیلی
مهم است که رئیس جمهور کشور به مخارج این حوزه
چگونه نگاه میکند؛ آن را هزینه میداند یا معتقد است
که سرمایهگذاری برای آرامش مردم و کشور است؟ به
نظر من دولت آقای روحانی ،نگاه دوم را دارد و مشغول
سرمایه گذاری برای آرامش مردم است.
بهنظرشماباانجاماصالحات،طرحتحولسالمت
قابلیت ادامه در دولت دوازدهم را دارد؟
من با اهتمامی که در آقای روحانی سراغ دارم و توجه
عمیقی که ایشان به سالمت مردم دارد ،فکر میکنم که با
اصالحات و رفع اشکاالت ،این طرح میتواند و باید ادامه
پیدا کند به این دلیل که مردم مزه خوب آن را احساس
کردهاندوبازگشتبهشرایطسختگذشتهممکننیست.

پوربافرانی:

نظام ارجاع؛ مصداق کامل اقتصاد مقاومتی
یک نماینده مجلس گفت« :برای اجرای کامل نظام ارجاع در کشور ،همکاری دو
سویه مردم و مسئوالن امری مهم و ضروری است ».به گزارش سپید ،عباسعلی
پوربافرانی در برنامه نیم نگاه شبکه رادیویی سالمت با اشاره به اینکه وزارت
بهداشت به تنهایی نمیتواند نظام ارجاع را اجرا کند ،افزود« :وظیفهای که در حوزه
سالمت محول میشود ،وظیفهای همگانی و دو طرفه است .بدین معنا که اگر
بخواهیم فقط دستگاههای اجرایی را متولی امر سالمت کنیم و مردم همکاری الزم
را نداشته باشند ،موفق عمل نخواهیم کرد ».وی اظهار داشت« :متولی اصلی در حوزه
سالمت و سیاستگزار در این زمینه ،وزارت بهداشت است که باید خدمات را ارائه
دهد و نظارت داشته باشد .البته ممکن است بخشی از خدمات را به بخشهای

خصوصی واگذار کند ».این نماینده مجلس با بیان اینکه همه باید همکاری کنند تا
نظام ارجاع ،اجرایی و عملیاتی شود ،گفت« :قطع ًا برای تحقق این امر ،بسیاری از
دستگاههای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش که سهم عمدهای میتواند
در حوزه سالمت داشته باشد ،باید به عنوان همکار در نظر گرفته شوند ».وی ادامه
داد« :سازمانهای تابعه یا سازمانهای همکار مانند سازمان نظام پزشکی و بیمهها
در بستر سازی اجرایی شدن نظام ارجاع وظیفه خطیری دارند .وزارت بهداشت
به تنهایی نمیتواند این کار را انجام دهد ».پور بافرانی در ادامه تصریح کرد« :اگر
همکاری دستگاهها و سازمانهای دیگر و حتی مردم نباشد ،سیستم نظام ارجاع
همانطور که در سالهای گذشته هم وجود داشته است ،اجرایی و عملیاتی نخواهد

شد .از این رو امیدواریم که بستر الزم از جهت زیرساختهای الکترونیک که حتم ًا
باید وجود داشته باشد ،فراهم شود ».وی تاکید کرد« :واقعیت امر این است که اگر
نظام ارجاع بر اساس سطحبندی که تعریف شده است ،به اجرا درآید ،مصداق
کامل اقتصاد مقاومتی خواهد بود چون درحال حاضر در بسیاری از حوزهها منابع
خود را تلف میکنیم ».این نماینده مجلس در پایان اظهارداشت« :به طور نمونه
یک بیمار برای تشخیص بیماریش تمامی خدمات کلینیکی را دریافت میکند در
صورتی که به هیچکدام از این خدمات نیاز ندارد و این هدر دادن هزینه و سرمایه
است که دالیل مختلفی دارد .یکی نقش مردم و دیگری نقش دستگاههای نظارتی
بر واحدهای خدماتی است تا خدمات با کیفیت ارائه شود».
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گام به گام با ستاد سالمت دکتر حسن روحانی
«بخش سالمت در گذشته از غفلت تاریخی رنج میبرد».
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه برای واکاوی عملکرد یک مجموعه مانند دولت باید
زمان تشکیل آن و ویژگیهای زمان را در نظر داشت گفت« :دولت یازدهم در شرایط سنگین
تحریم و خدشهدار بودن اعتبار بینالمللی کشورمان مستقر شده بود».
علیرضا زالی با اشاره به اینکه در آغاز دولت ،شرایطی از اضطراب بر کشور حاکم بود و بحث
تحریم و اختالل در فروش نفت به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین کننده بودجههای کشور،
میزان تورم باال و  ...از چالشهای پیش روی دولت بودند ،افزود« :بررسی شاخصهای زمانی
آغاز دولت نشان میدهد که در بخش اجتماعی ،اقتصادی و سیاست خارجی با چالشهای جدی
مواجه بودیم که بخشی از این مشکالت با برنامهریزی برطرف شده است ».
رئیس کل سازمان نظام پزشکی اظهار کرد« :با همه مشکالت سالهای گذشته ،حضور پررنگ
مردم در انتخابات و مشارکت در سرنوشت کشور ،موجب ایجاد نشاط ملی و پشتوانه عظیم
ملی به عنوان یک ذخیره شد که این حضور پررنگ و اعتماد به دکتر روحانی ،پیامهای روشنی
برای عرصه داخلی و خارجی داشت  ».وی با بیان اینکه اسلوب مدیریتی متفاوت در این دولت
با روشهای مدیریتی قبلی متفاوت بود تصریح کرد« :مهمترین بحث درعرصه سیاست خارجی
مطرح بود که با فرایند تنشزدایی و گفتمان و فرمایشات مقام معظم رهبری تحت عنوان «نرمش
قهرمانانه» با رعایت مصلحت و حکمتمداری در این دولت انجام شده است».
زالی ادامه داد« :در شرایطی که امکان فروش نفت برای
کشور متوقف شده و مشکالت جدی درحوزه اجتماعی
اقتصادی حاکم بود ،نشاط ملی حاصل از حضور مردم در
انتخابات ،منجر به تالش بیشتر دولت برای حل مشکالت
شد که پیچیده بودن مولفههای حاکم ،کار را سخت میکرد
که دولت یازدهم همچنان در پی حل مشکالت است ».وی با
بیان اینکه در حوزه سالمت که موضوع غفلتشده سالهای
قبل از دولت یازدهم بود نیز اقدامات بسیار موثری در این
دولت انجام شده است اظهار کرد«« :با وجود تالشهای
فراوان برای تأمین رفاه اجتماعی مردم ،ولی سالمت به
عنوان دغدغه اصلی اجرایی موضوعی فراموش شده بود».

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد« :غفلتی را در حوزه سالمت کشور شاهد بودیم که
در دولت یازدهم پارادایمی به عنوان کانسپت حاکم بر فصول اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و
ارزشگذاری شد که نتیجه حاصل از آن به سود مردم است  ».وی با اشاره به اینکه قبل از دولت
یازدهم ،رتبه سالمت در حوزه مباحث ارشد اجرایی ،سالمت  14 – 13بود یادآور شد« :هر
چند در حال حاضر سه اصل مهم امنیت ،آموزش و سالمت ،جزء اصولی محقق شده است ولی
مشکالت سالمت ،مشکالت  20ساله و مزمن است که برای حل کامل آن نیازمند زمان هستیم».
زالی با تاکید به اینکه تمایل به بخش ارشد اجرایی کشور در حوزه سالمت باب متفاوتی را گشوده
که قابل تحسین است ادامه داد« :بخش سالمت در گذشته از غفلت تاریخی رنج میبرد ».وی
گفت« :در دولت یازدهم به کمک مجلس بخشی از فرایندهای بودجهای کشور اصالح شد که به
دلیل حجم باالی مطالبات ،فاصله قابل توجه چندین سالهای در بخش خصوصی و دولتی وجود
داشت که با گامهای بلند برای اصالح منابع ،بخشی از این مشکالت مرتفع شد که امیدواریم با
تعامل دولت و مجلس دیگر مشکالت نیز مرتفع شده و منابع سالمت به منابع پایدار تبدیل شوند».
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به پرداخت از جیب مردم که در گذشته بسیار باال بود
افزود« :با برنامهریزی و تدوین بستههای کمکی دولت ،امروزه شاهد کاهش قابل توجه پرداخت
از جیب مردم هستیم ».علیرضا زالی با تاکید به اینکه طی سه چهار سال اخیر دسترسی به ارائه
خدمات درمانی افزایش قابل توجهی داشته و امروزه مردم
برای تأمین تجهیزات نیازی به خارج شدن از بیمارستان
ندارند اظهار کرد« :از دیگر اقدامات مثبت دولت یازدهم در
حوزه سالمت ،توجه به بیمه همگانی بود که با همکاری
مجلس به سمت ارائه الگوی پوشش بیمه همگانی حرکت
کرد که خوشبختانه این هدف حاصل شده و بسیاری از مردم
کشورمان که از هرگونه بضاعت اقتصادی محروم بودند بیمه
شدهاند که این هدف در راستای محرومیتزدایی در حوزه
سالمت و بیمه همگانی انجام شده و دستاورد بزرگی است
که مانند قطاری در حال حرکت باید تعمیرات و اصالحات
بر روی آن انجام شود».

دولت یازدهم برای اولین بار در تاریخکشور
به سالمت اولویت داد
وزیر اسبق بهداشت با بیان اینکه در دولت یازدهم برای اولین بار در تاریخ کشور،
سالمت به عنوان یک اولویت قرار گرفت ،گفت« :دولت یازدهم با تالشهای بسیار
به حوزه سالمت اولویت داده و سرمایه گذاری کرد».
رضا ملکزاده با اشاره به اینکه وزارت بهداشت نیز در این عرصه با تمام امکانات
موجود تالش کرد که شرایط دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی توسعه یابد،
اظهار کرد« :در زمینههای آموزشی و پژوهشی نیز اقدامات وسیعی طی چهار سال
گذشته به انجام رسید».
معاون تحقیقات وزارت بهداشت یادآور شد« :دولت یازدهم با همه مشکالت و
موانعی که پیش رو بود ،صادقانه تالش کرد و موفق شد به برخی از اهداف مهم
دستیابی پیدا کند ».وی با تاکید بر اینکه دولت حسن روحانی از نظر اجتماعی و
سیاسی کشور را به طرف یک ثبات برد ،ادامه داد« :با نگاهی به کشور ونزوئال که
امروزه شرایط نامناسبی دارد ،میتوانیم این ثبات را درک کنیم».
ملکزاده با بیان اینکه اگر سیاستهای دولت دهم ادامه می یافت کشورمان دچار
مشکالتی مانند کشور ونزوئال می شد ،تصریح کرد« :دولت یازدهم کشور را به ساحل
آرامش و نجات برد که باید ادامه یابد تا ان شااهلل شاهد سربلندی ایران باشیم و در
سطح بینالمللی ،تولید ملی و ایجاد اشتغال به جایگاه واقعی خود دست یابیم ».وی
گفت« :شعار ،حرف و ادعا ،کار بسیار ساده ای است ولی با عملکرد دولت نهم و
دهم شاهد بروز مشکالت بسیار اقتصادی و سیاسی بودیم .جهت دستیابی به اهداف
بسیار مهم ،برای همه ما ایرانیان واجب است که پای صندوقهای رای حاضر شده و
به دکتر روحانی رای دهیم تا ان شااهلل بتواند برنامههای در پیش گرفته را پیش ببرد».
وزیر اسبق بهداشت در پایان خاطرنشان کرد« :برای ادامه برنامههای سالمت از همه
جامعه پزشکی ،پیراپزشکی ،ماماها و پرستاران درخواست میکنم که این انتخابات را
بسیار جدی تلقی کرده و پای صندوقهای رای حاضر شوند و به دکتر روحانی که
میتواند ادامهدهنده این راه و تضمین سالمتی و ارتقای سطح سالمت جامعه باشد،
رای دهند».
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افزایش  44درصدی تولید
داخلی تجهیزات پزشکی
ایرنا :معاون کل وزیر بهداشت از افزایش  44درصدی تولید داخلی
تجهیزات پزشکی در دولت تدبیر و امید خبر داد .ایرج حریرچی در
جشنواره گرامیداشت سومین سال اجرای طرح تحول نظام سالمت در
ساری ،گفت« :تا پیش از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید یکهزار و
 480قلم تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید میشد که هماکنون
به  2هزار و  130قلم رسیده است ».وی افزود« :عالوه بر افزایش 44
درصدی تولید ،قیمت تجهیزات پزشکی هم در مقایسه با دوره فعالیت
قبل  40درصد نسبت به دولت قبلی کاهش یافته است».
حریرچی با اشاره به کاهش واردات دارو از خارج در دولت یازدهم،
ادامه داد« :درحال حاضر  320قلم دارو که در دولت نهم و دهم با
ارز از خارج کشور تامین میشد ،در داخل تولید میشود .همچنین
تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال  92حدود  350قلم
داروی مورد نیاز کشور از خارج تامین میشد ».وی اضافه کرد« :با
برنامهریزی وزارت بهداشت و حمایت دولت سالمتمحور یازدهم،
اکنون تنها  30قلم داروی مورد نیاز بیماران از خارج کشور تامین و
در اختیار داروخانهها و مراکز درمانی قرار داده میشود».
معاون وزیر بهداشت افزود« :دولت یازدهم با داخلی کردن تولید
 320قلم داروی مورد نیاز کشور ،در این مدت یک میلیارد و 250
میلیون دالر صرفه جویی ارزی به ارمغان آورده است ».حریرچی با
اعالم رشد پنج برابری سرانه بیمه روستایی در کشور ،گفت« :در
دولت یازدهم سرانه بیمه روستایی از  20هزار تومان در دولت نهم
و دهم به حدود یکصد هزار تومان در دولت یازدهم افزایش یافت».
وی افزود« :در این دولت چهار هزار و  100روستا از داروخانه2 ،
هزار و  700روستا از آزمایشگاه و یکهزار و  750روستا از مرکز
رادیولوژی برخوردار شدند.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد« :تا پیش از دولت تدبیر و
امید  58درصد از هزینه درمان از جیب بیماران و خانوادههای آنان
پرداخت میشد که با اجرای طرح تحول نظام سالمت این پرداختی
به کمتر از  10درصد رسید ».وی افزود« :دولت تاکنون  104هزار
میلیارد تومان برای درمان بیماران از محل طرح تحول نظام سالمت
هزینه کرده است .از اینرو در مجموع با روی کارآمدن دولت یازدهم
 57هزار میلیارد تومان هزینه درمان که باید از جیب مردم پرداخت
میشد را دولت تقبل کرده است».
حریرچی ادامه داد« :براساس آمار تا پیش از اجرای طرح تحول
نظام سالمت حدود سه درصد از جمعیت کشور یعنی از هر  33نفر،
یک نفر به دلیل هزینههای باال درمانی ،تمام زندگی خود را از دست
میداد .ولی اجرای طرح تحول باعث شده تا هیچ مریضی به دلیل
نداشتن هزینه درمان روی زمین نماند و تمام هزینهها از جیب دولت
تامین میشود ».سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که تا قبل
از روی کارآمدن دولت یازدهم  12.5درصد از جمعیت کشور معادل
 10میلیون نفر از داشتن هرگونه دفترچه درمانی بیبهره بودند و این
جمعیت در دولت یازدهم زیر چتر بیمه رایگان قرار گرفتند.
وی  13برابر شدن آمار تختهای بیمارستانی در دولت یازدهم در
مقایسه با دولت نهم و دهم را از دیگر دستاوردهای سه و نیم گذشته
در زمینه بهداشت و درمان برشمرد .حریرچی اظهار داشت« :در این
دولت تاکنون  23هزار تخت بیمارستانی در کشور تجهیز شد و این
در حالی است که در دولت گذشته در سال یکهزار  300تخت
بیمارستانی تهیه و نصب میشد».
وی گفت« :در این دولت یکهزار و  800تخت ال ای دی زایمان
طبیعی ،یکهزار تخت روانپزشکی برای نخستین بار در کشور و 2
هزار و  285تخت ای سی یو احداث شد .معاون وزیر بهداشت با بیان
اینکه در دولت یازدهم ساالنه هشت هزار میلیارد ریال برای اجرای
طرحهای عمرانی ،بهداشتی و درمانی اعتبار اختصاص یافت ،افزود:
«این درحالی است که در دولت نهم و دهم در سال  200میلیارد ریال
اعتبار برای این بخش اختصاص یافت».

رییس سازمان غذا و دارو عنوان کرد

حل بحران دارویی کشور در دولت یازدهم

علیاکبر ابراهیمی

واژه بحران شاید یک لغت نامانوس باشد ،اما زمانی
که شرایط پیرامونی یک اتفاق بهقدری بغرنج میشود
به کار بردن این واژه چندان هم عجیب نیست .حال
اگر این اتفاق در حوزه تامین محصوالت حیاتی
مانند دارو بیافتد به یقین این شرایط بحران است.
برای بسیاری سالهای  91و  92بهمثابه فاجعه در
حوزه دارو بود .اتفاقاتی که در آن سالها افتاد شبیه
کابوس بود و حال از آن شرایط چند سالی میگذرد.
در نگاه نخست بسیاری بر این باور بودند که حل
این مشکل نیازمند صرف زمانی طوالنی است و
ممکن است وضعیت بدتر هم بشود .در نقطه مقابل
هم برخی راه حل این بحران را افزایش واردات
دارو میدانستند .رئیس سازمان غذا و دارو هم با
اشاره به بحران دارویی کشور در سالها  92گفت:
«خوشبختانه بحران دارو در دولت یازدهم حل شد.
البته شاید این موضوع کار چندان سختی نبود و
میشد درهای کشور را باز و کمبود را حل کرد ،اما
با کاهش واردات ،این بحران را حل کردیم و حال
آنکه درحال حاضر کمبود دارو در کشور از  350قلم
به  30قلم رسیده و واردات دارو حدود  25درصد
کم شده است».
جلوگیری از واردات برنج آلوده
به گزارش سپید ،رسول دیناروند در سیزدهمین
گردهمایی آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی سراسر
کشور با اشاره به بحران ایجاد شده در مورد کیفیت
برنج وارداتی قبل از سال  ،92گفت« :قبل از سال
 92بحران و شبههای درمورد کیفیت برنج وارداتی
ایجاد شده بود که آزمایشهایی هم در این زمینه
انجام شد و کار به مجلس و بازرسی کل کشور نیز
کشید .پروندهای در این خصوص تشکیل شد که
در نتیجه آن ،بیاعتمادی مردم و مسئولین نسبت به
دستگاههای نظارتی ایجاد شد».
وی ادامه داد« :در سال  92درمورد برنج و موارد
شبیه آن دو تصمیم گرفتیم؛ اول اینکه درمورد برنج
وارداتی سختگیرانهتر برخورد کردیم و تا  20درصد
سقف مجاز فلزات سنگین را پایین آوردیم .دوم اینکه
امکان واردات برنج بدون ثبت منبع را حذف کردیم.
به واسطه این دو تصمیم ،فشار زیادی به ما وارد شد
و بزرگترین مأموریت وزیر خارجه هند در سفر به
ایران حل مشکل برنج و چای بود؛ زیرا ما هر دو
مورد را مشمول ثبت منبع کرده بودیم».
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در آن
زمان فشارهای داخلی نیز به دلیل اتخاذ این تصمیم
وجود داشت ،اظهار کرد« :ثبت منابع برنج بهتدریج
انجام شد و سقف مجاز نیز پایین آورده و بهشدت
کنترل شد .از آن زمان تاکنون حتی یک مورد تخلف
و سو استفاده نیز گزارش نشد».

دیناروند افزود« :در گزارش عملکرد همکاران
ما در استان لرستان اعالم شد که  5500تن برنج
توقیف شد؛ این موضوع در چند استان دیگر نیز
اتفاق افتاد .یعنی دستگاههای نظارتی ،دادگاهها و
غیره در استانها وارد کار شدند و حتی یک گرم
برنج که سازمان غذا و دارو ممنوع اعالم کرد ،اجازه
خروج از انبارها پیدا نکرد».
کاهش واردات پالم
معاون وزیر بهداشت با اشاره به موضوع پالم،
اظهار کرد« :درمورد پالم ایستادگی کردیم و  1میلیون
واردات پالم در سه سال گذشته نسبت به سه سال
قبل از آن کاهش یافت .مطمئن باشید فشارهای
سیاسی و البیها برای اینکه این اتفاق نیفتد ،بسیار
زیاد بود؛ زیرا این نوع تصمیمها در سازمان غذا و
دارو اثرات اقتصادی دارد.
وقتی  100هزار تن برنج را آزمایشگاه ما ممنوع
اعالم میکند ،فشار اقتصادی به برخی افراد وارد
میشود و این در حالی است که ما با وجود همه
فشارها ،عقبنشینی نکردیم».
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت کار
آزمایشگاههای غذا و دارو و بیان اینکه هیچ وقت
مدیرکل نظارت سازمان نمیتواند نتیجه آزمایشگاه
را تغییر بدهد ،گفت« :ایستادگی مدیران سازمان در
برابر فشارها به پشتوانه درست کار کردن و دقت و
صحت کار آزمایشگاه است .اگر به دقت آزمایشگاه

شک وجود داشته باشد ،نمیتوان در برابر فشارهای
مختلف دوام آورد».
دیناروند با گالیه از هجمههای مختلف به وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو ،اظهار کرد« :طی 3
سال گذشته ،وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
بنابر قضاوت مردم ،خوب کار کرده است .از طرف
دیگر سیاستمداران را مشاهده کنید که بزرگترین
حملهها را به این حوزه انجام میدهند .کسانی هستند
که تهمت میزنند و تخریب میکنند و وقتی ریشه
واقعی را دنبال میکنیم ،به مسائل سیاسی و اقتصادی
و منافع شخصی میرسیم».
حل بحران دارویی در دولت تدبیر و امید
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به حل بحران
دارویی در کشور در دولت تدبیر و امید ،بیان کرد:
«بحران دارو در دولت یازدهم حل شد .شاید این
موضوع کار چندان سختی نبود و میشد درهای کشور
را باز و کمبود را حل کرد ،اما با کاهش واردات ،این
بحران را حل کردیم و در حال حاضر کمبود دارو
از  350قلم به  30قلم رسیده و واردات دارویی نیز
حدود  25درصد کم شده است».
وی به برخی اظهارنظرها درمورد تجهیزات پزشکی
نیز اشاره و بیان کرد« :درمورد تجهیزات پزشکی
میگویند وزارت بهداشت مافیای تجهیزات پزشکی
دارد و تولید داخلی را نابود کرده است.
درحالی که برای اولین بار در این دوره ،تجهیزات

پزشکی در کشور ساماندهی شد و کاهش قیمت در
این حوزه حتی از دارو نیز بیشتر بود ».دیناروند ادامه
داد« :مردم خودشان متوجه هستند که چهار سال
پیش ،قیمت استنت قلبی  4میلیون تومان بود ولی
در حال حاضر زیر یک و نیم میلیون تومان است.
لنز چشمی  450هزار تومان بود و امروز  220هزار
تومان است .چرا این موارد را نمیبینند؟»
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت
در زمینه پیشگیری نیز موفق بوده ،گفت« :ما توانستیم
در کاهش پرداختی از جیب مردم ،افزایش دسترسی،
مراقبت از سالمت و حتی پیشگیری موفق باشیم.
تهمت دیگری نیز در همین زمینه میزنند که وزارت
بهداشت فقط در زمینه درمان کار کرده است .اعتبار
حوزه پیشگیری و بهداشت وزارت بهداشت در چهار
سال قبل  5/4درصد و در دولت یازدهم  9درصد بود».
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه کارهای سازمان
غذا و دارو در زمینه پیشگیری ،نمونه بینالمللی است،
اظهار کرد« :کاهش اسید چرب ترانس ،کاهش نمک،
کاهش شکر و غیره تصمیمهایی است که طی سه
سال انجام شد و اثرات فوری آن را مشاهده میکنیم.
کم شدن نمک در کاهش بیماریهای قلبی و عروقی
و کاهش شکر در کاهش وزن و دیابت مؤثر است».
دیناروند در پایان گفت« :انجام برچسبگذاری غذا
و چراغ راهنمای تغذیه نیز در این دولت انجام شد
و این دستاوردی است که فقط  5کشور دنیا توانستند
انجام بدهند».

وزیربهداشت خبرداد:

کاهش  ۵۰۰میلیون دالری واردات دارو به کشور
مهر :وزیر بهداشت از کاهش  ۵۰۰میلیون دالری واردات دارو و افزایش  ۲.۵برابری صادرات دارو از
کشور خبر داد .سیدحسن هاشمی در جمع دانشجویان و پرسنل دانشگاه
علوم پزشکی کردستان در سنندج با اشاره به اینکه دولت یازدهم نگاه
ویژهای به اقوام ایرانی دارد ،گفت« :اولین سفیر کرد کشور در این دولت
برگزیده شد».
وی با اشاره به اینکه امروز تعدادی از پروژههای دانشگاه علوم پزشکی
استان افتتاح شد ،عنوان کرد« :قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید
تعداد تختهای ببمارستانی استان کردستان هزار و  ۷۰۰تخت بود ».وزیر
بهداشت اضافه کرد« :در طول حدود چهار سال اخیر هزار و  ۲۰۰تخت
بیمارستانی تحویل یا در حال ساخت در استان داریم».
هاشمی ادامه داد« :دولت تدبیر و امید هزاران میلیارد تومان اعتبار هزینه
کرد تا پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کند و آنها بتوانند از خدمات

افزایش خطر حمله قلبی با مصرف مداوم ایبوپروفن
ایسنا :پزشکان هشدار دادند که یک هفته مصرف مداوم قرص ایبوپروفن میتواند خطر حمله قلبی را افزایش دهد .متخصصان با تاکید بر اینکه مصرف
مسکن ایبوپروفن خطر احتمالی حمله قلبی را تسریع میکند ،اظهار کردند« :این عارضه جانبی بالقوه و نگرانکننده مربوط به ایبوپروفن از همان اولین
هفته مصرف مداوم این دارو ظاهر میشود ».اعضای این تیم تخصصی بینالمللی متذکر شدند که اگرچه در این شرایط افزایش کلی خطر حمله قلبی
همچنان پایین است ،اما احتمال بروز مشکالت قلبی در اولین ماه ِ مصرف دوز باالیی از مسکن ایبوپروفن یا دیگر مسکنهای رایج بیشتر میشود.
ایبوپروفن نوعی داروی غیراستروئیدی ضدالتهابی است و به گفته میشل بالی یکی از متخصصان این مطالعه از مرکز تحقیقات بیمارستان دانشگاه مونترال
کانادا ،مصرف هر میزان داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی برای یک هفته ،یک ماه یا بیش از
یک ماه با افزایش خطر حمله قلبی مرتبط است .به گفته این متخصصان ،پزشکان باید پیش
از شروع درمان و تجویز داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی به خصوص با دوز باال ،فواید و
مضرات آن را در نظر بگیرند .متخصصان در این بررسی به مطالعه روی  ۴۵۰هزار نفر پرداختند
که  ۶۱هزار و  ۴۶۰نفر از آنان دچار حمله قلبی شدهاند .آنها تاثیر مصرف سه مسکن ضدالتهابی
رایج همچون ایبوپروفن ،دیکلوفناک و ناپروکسن را ارزیابی کردند.
به گفته کارشناسان در مجموع خطر حمله قلبی در افرادی که از این داروها مصرف کردهاند
نسبت به افراد دیگر بین  ۲۴تا  ۵۸درصد بیشتر بوده است .این متخصصان تاکید کردند حتی
اگر افزایش احتمالی خطر حمله قلبی با مصرف این داروها ناچیز باشد بازهم به لحاظ سالمت
عمومی حائز اهمیت است چون این داروها مصرف گسترده دارند.

بهداشتی و درمانی خوبی بهرهمند شوند ».وی با اشاره به اینکه در این دولت  ۱۱میلیون نفر از جمعیت
سراسر کشور از خدمات بیمه بهرهمند شدند ،گفت« :قانون مربوط به بیمه
کردن مردم بیست سال قبل مصوب شده بود که در این دولت تحقق پیدا کرد».
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه امنیت ،سالمت و آموزش از مهمترین وظایف
حکومت است ،بیان کرد« :اگر در طول هشت ساله دولت قبل هم حوزه سالمت
جزو اولویتها بود اکنون جزو کشورهای سرآمد در این حوزه بودیم ».وی
عنوان کرد« :در این چهار سال میزان صادرات دارو  ۲.۵برابر افزایش و ۵۰۰
میلیون دالر واردات دارو هم به کشور کاهش یافته است».
هاشمی عنوان کرد« :در این مدت  ۱۰درصد هم میزان وابستگی دارویی
کشورمان از لحاظ ریالی کاهش یافته است ».وی اضافه کرد« :اگر این مسیری
که تاکنون طی شده ادامه یابد شرایط بهبود پیدا میکند و در آیندهای نه چندان
دور ما در حوزه سالمت به موفقیتهای بیشتری دست پیدا میکنیم».

رونمایی از  3قلم داروی بیوتکنولوژی جدید برای بیماران صعبالعالج
مهر :معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از رونمایی  ۳قلم داروی بیوتکنولوژی جدید برای بیماران صعبالعالج خبر داد.
رسول دیناروند با اشاره به اینکه طی دو تا سه سال اخیر شاهد آرامش در بازار دارویی کشور بودهایم و نیازهای مردم از طریق شرکتهای
داروسازی تامین میشد ،اظهار داشت« :به طور میانگین در این مدت هر ماه  ۲.۵قلم دارو در کشور تولید شده است».
وی با بیان اینکه بیش از  ۱۰۰قلم داروی جدید وارداتی
را در کشور تولید میکنیم ،تصریح کرد« :شرایط بینالمللی
بعد از تحریمها برای حوزه دارو مطلوب بوده به طوری که
تعامالت دارویی خوبی در این حوزه با استفاده از روشهای
بانکی داشتهایم ».رئیس سازمان غذا و داروی کشور ادامه داد:
«سهم داروهای تولید داخل در بازار داروی کشور  ۴سال پیش
 ۶۰درصد بوده که امروز به باالی  ۷۰درصد رسیده است و در
قالب برنامه ششم به  ۷۵درصد می رسد ».دیناروند با اشاره
به اینکه بهزودی  ۳داروی بیوتکنولوژی جدید در سال ۹۶
رونمایی میشود که این داروها برای بیماران صعبالعالج
است ،افزود« :تعداد بیماران صعبالعالج در کشور ۵۰۰
هزار نفر است».

روزان مه
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شهر

عضو شورای شهر تهران :اسناد و گردش مالی خیریه امام رضا (ع) را شفاف کنید

کودکان کار را ابزاری
برای کسب رأی نکنید
ایلنا :روزبه کردونی ،مدیرکل دفتر امور
آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه گفت:
«انتخابات ریاست جمهوری عرصهای است
کهکاندیدهادرآنبرایبهدستآوردنباالترین
مقاماجراییکشور،برنامههاوسیاستهایخود
را بازگو میکنند ،در این میان مهم آن است که
بیانوعدههاوگفتمانانتخاباتیکاندیدهاعاری
از عوامفریبی ،درنوردیدن مرزهای اخالقی و
شعارهای سطحی باشد ».کردونی با اشاره به
وجود تفاوت بین ارائه سیاست و برنامه برای
حمایت اجتماعی از گروههای آسیبپذیر و
سوءاستفادهازگروههایآسیبپذیربرایجلب
رأی ،گفت« :برای نمونه اینکه برخی کاندیدها
در فیلمهای مستند خود و یا در مناظرهها از
کودکان کار مایه میگذارند و تصویر آنها را
به نمایش میگذارند ،آنهم بدون آنکه سیاست
و برنامهای برای بهبود فقر این کودکان ارائه
دهند ،بدین معناست که کودکان کار در دیدگاه
برخیکاندیداهاابزاریبرایکسبرأیهستند
که این موضوع خود مظلومیت این کودکان
را دوچندان میکند ».به گفته او ،اگر دغدغه
کاندیدهایریاستجمهوریبهواقعکودکانو
فقرآنهاباشد،بایستیسیاستهایمشخصو
برنامههای عملیاتی در جهت کنترل و کاهشی
فقر کودکان ارائه کنند .نشان دادن تصاویر این
کودکان در مستندهای انتخاباتی و ذکر نام آنها
در مناظرهها و گفتوگوهای مردمی صرف ًاتنزل
نقش این کودکان از اقشاری آسیبپذیر به
ابزاری برای کسب رأی است که این امر نه
اخالقی است و نه انسانی .کردونی گفت« :به
جرات میتوان دولت تدبیر را دولت دوستدار
کودک نامید ،چراکه سیاستگذاری مناسب و
اقدامات گسترده دولت تدبیر در حوزه کودکان
بینظیر بوده است».
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ثمر فاطمی

تحقیق و تفحص از شهرداری مجددا در مجلس کلید خورد

سپید :انگار قرار است شهردار تهران در این روزهای باقیمانده تا
انتخابات پاسخ ابهامهای زیادی در این مدیریت  ۱۲ساله را بدهد.
حاال در یکی دیگر از انتقاداتی که به عملکرد قالیباف وارد است،
عضو شورای شهر تهران از خیریهای میگوید که همسر شهردار
تهران رئیس آن است و مشخص نیست بودجه هنگفت این خیریه
از کجا تأمین میشود.
در این روزها اما انگار آسمان و زمین دستبهدست هم دادهاند تا
ناکارآمدی مدیریت قالیباف بر شهر تهران را نشان دهند .همین هم
شد که آسمان چنان بارید که شهر آفتاب بهجای نمایشگاه کتاب به
استخر تبدیل شد .این اتفاق در امتداد مشکالت مدیریتی و ابهامات در
عملکرد شهرداری تهران باعث شد که دوباره هشت نماینده مجلس
شورای اسالمی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری در خصوص
نحوه ساختوساز و هزینهها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب ،نحوه
تغییر کاربریها و واگذاری امالک شهرداری تهران بهویژه بوستان
مادر را تقدیم هیئترئیسه مجلس کردند.
در تقاضای هشت نفر از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص
از شهرداری که روز چهارشنبه به هیئترئیسه مجلس ارجاع شده،
آمده است« :متأسفانه ناشران کتاب به دلیل ضعف مدیریت شهرداری
تهران در ساختوساز نمایشگاه شهر آفتاب ،خسارتهای زیادی
را متحمل شدند .همچنین تغییر کاربریها و نحوه واگذاری امالک
شهرداری تهران همچنان جای سؤال و ابهام فراوانی دارد؛ بهویژه عدم
واریز صدها میلیارد تومان مبلغ واگذاری بوستان مادر و دهها پروژه
با تخلف بیانضباطی مالی ».مصطفی کواکبیان ،محمدرضا بادامچی،
احمدمازنی،علیرضامحجوب،علیرضاهاشمزاییوغالمرضاحیدری
نمایندگان تهران و محمد وحدتی نماینده بستانآباد و محمد فیضی
نماینده اردبیل از متقاضیان این تحقیق و تفحص هستند .احمد
مسجد جامعی ،محسن هاشمی ،احمد حکیمیپور و فاطمه دانشور
هم در نشستی مهمان انجمن اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی بودند
تا پاسخگوی پرسش دانشجویان با محوریت شورای پاک باشند.
در این نشست فاطمه دانشور ،عضو شورای شهر تهران با تأکید بر
آنکه اسناد خیریه امام رضا (ع) مبهم است ،گفت« :آقای قالیباف
در مناظره زنده تلویزیونی به شفافسازی مالی نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری تأکید میکنند این در حالی است که من بهعنوان
نماینده مردم تهران با خیریهای به نام خیریه امام رضا (ع) «متوسلین
به امام رضا (ع)» مواجه شدم که طرف قرارداد با شهرداری تهران

است و طرح پدر را که بهموجب آن اسباب و وسایل شهروندان را
گرفته و به فقرا میرساند در تهران اجرایی میکند».
دانشور ادامه داد« :بعد از مواجه با این خیریه این چرخه را پیدا
نمیکردم که این لوازم که از مردم گرفته میشود به کجا داده میشود
و این سؤال در ذهن بود که پس چرا کودک کار بر روی جعبه پرتقال
مشق مینویسد آنهم در آبانباری در جنوب تهران به همین دلیل به
دنبال اسناد خیریه امام رضا رفتم و دیدم این خیریه در حال ساخت
بیمارستان عظیمی در منطقه  22تهران با مساحت بسیار زیاد است و
نام پروفسور سمیعی بر روی آن گذاشتهشده است».
این عضو شورای شهر ادامه داد« :یک روز به آنجا رفتم و به افراد
حاضر در محل گفتم آنقدر اینجا میمانم تا اسناد و مدارک خیریه
امام رضا (ع) را برای من بیاورید.دو ساعت آنجا نشستم و حتی
یک برگه اساسنامه ندیدم و چهار سال است که ندیدهام حال سؤال
من از آقای قالیباف این است که شما که چهار سال نتوانستید به
نمایندهمردماسنادیکخیریهرانشاندهیدچطوردرمناظرهتلویزیون
مدعی میشوید که وزرا و کابینه دولت یازدهم باید لیست دارایی
خود و همسرانشان را منتشر کند؟» به گفته او ،چهار سال است که
به دنبال اساسنامه و اسناد و گردش مالی خیریه امام رضا (ع) هستم

و بارها مکتوب اعالم کردم و تذکر دادم اما نتوانستم به این اسناد
دست پیدا کنم این در حالی است که فهمیدم همسر آقای قالیباف
در این خیریه که حتی بدیهیترین اسناد آن را هم پنهان میکند،
مسئولیت دارد .دانشور گفت« :در سومین دوره شورای شهر تهران
بودجه به این خیریه اختصاص داده شد و بازهم اختصاص داده
میشود بهطوریکه این خیریه از ثروتمندترین نهادهای خیریه در
کشور است و سؤال من آن است که چطور به این ثروت بزرگ
دستیافته و چرا بقیه نمیتوانند؟ بهطور مثال بزرگترین خیریههای
ما شاید محک و مجمع خیرین مدرسهساز باشند که همهچیز آنها
ازجمله منابع ،هزینه کردها و ...بهطور شفاف بر روی سایتشان
قرارگرفته است ».عضو شورای شهر ادامه داد« :بعدازآنکه مدتها
این مسئله را در شورای شهر مطرح کردم و به دنبال اساسنامه این
خیریه بودم یکی از اعضای شورا از دور در یکی از جلسهها برگهای
را در دست خود میگیرد و میگوید این اساسنامه خیریه امام رضا
است و حتی اجازه نمیدهد من برگه را در دستم بگیرد بلکه آن را
به کمیته نظارت شورا که رئیس آن یکی از دوستان اصولگرا است
ارجاع میدهد اما من میدانم رئیس هیئت امنای این خیریه همسر
آقای قالیباف بوده و یکی دو نفر از افراد اصولگرای چهارمین دوره

شورای شهر تهران هم جز هیئت امنای آن هستند».
او در ادامه به ساخت بیمارستانی بهعنوان پروفسور سمیعی توسط
این خیریه اشاره کرد و گفت« :امروز با این عنوان که این بیمارستان
با قصد خیریه بودن ساخته میشود در حال ساخت است و برای
جذب سرمایه جهت تکمیل آن در برج میالد گلریزان میگیرند
بهطوریکه تبلیغ این گلریزان در صفحه اول همه روزنامههای
همشهری و اقتصادی و غیره چاپ میشود و یک رقم بزرگی را
جمعآوری میکنند اما اطمینان دارم که نام پروفسور سمیعی در
هیئتامنای آن ثبتنشده و از عنوان ایشان تنها استفاده میشود و
پسازآنکه به بهرهبرداری برسد ماهیت خیریهای نخواهد داشت».
همچنین احمد مسجد جامعی ،عضو دیگر شورای شهر تهران در
این نشست گفت« :مهمترین کار شورای پاک این است که بتواند
به پاک دستی مدیریت شهری با نظارت خود کمک کند .مدیریت
شهری،دچاربیانضباطیاستکهاینبیانضباطیشاملبیانضباطی
مالی هم میشود ».این عضو شورای شهر با تأکید بر اینکه برای
مانعشدن از بروز برخی اتفاقات باید شجاعت وجود داشته باشد،
شجاعت را مکمل پاک دستی دانست و ادامه داد« :شجاعت ،فقط
به معنای افشاگری نیست ،درواقع ما باید ساختاری طراحی کنیم
که فساد رخ ندهد ،البته اگر هم رخداد باید آن را معرفی کرد».
اوبهپرسشیدربارهمقابلهبافسادپاسخداد«:مبارزهبافساد،اصالحطلب
و اصولگرا ندارد و باید یک مطالبه ملی باشد .فساد در حال به باد
دادن بنیاد کشور است ،پس خواهشا دیگر مبارزه با فساد را جناحی
نکنیم ».مسجدجامعی بابیان اینکه فساد و دروغ ،اولین ضربه را به
شهروندان وارد میکند ،ادامه داد « :ما باید تالش کنیم تا طرف مقابل
را وارد فضای گفتوگو کنیم ،چون ضمن اینکه به آن نیاز داریم،
درعینحال سازنده هم هست ».این عضو شورای شهر تهران مبارزه
با فساد را نیازمند یک راه علمی عنوان کرد و گفت« :بهعنوان نمونه
کمیسیون نظارت را ما راهاندازی کردیم ،هرچند که رئیس آنهم
همراه با شهردار است ».عضو شورای شهر با اشاره به صحبتهای
انجامشده در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ،گفت« :در
آن مناظره آقای شهردار بخشی از فعالیتهای من را گزارش داد؛ مثال
ردیفی که برای خانه سینما ،خانه موسیقی ،خانه تئاتر و ...تعریف و
روی آنها کار کردیم ،فعالیتهای من بود که به نام خودش ارائه داد.
درواقع این ما بودیم که برای حفظ ردیف بودج ه آنها بسیار تالش
کردیم».بهگفتهاو،کارفرهنگی_هنریدرشهرداریبالتکلیفاست.
مسجد جامعی تأکید کرد که اگر اکثریت شورا در دوره پیش رو با ما
ن سالن ما را بازخواست کنید.
بود ،سال دیگر در همی 
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با حشمت ا ...کلباسی اولین جراحی که تکنولوژی الپا

ازخودگذشتگیشرطاولورود
 :چه سالی و در چه شهری به دنیا آمدید؟
من متولد سال  1318در فیروزکوه هستم .پدرم اهل اطراف نائین
هستند.
 :چرا پزشکی را دوست داشتید؟
همیشه عاشق پزشکی بودم .اولین باری که کنکور شرکت کردم قبول
نشدم و رشته کشاورزی را یک سال ادامه دادم ولی قلبم و روحم متعلق
به مکان دیگری بود .اگر بارها متولد شوم دوباره همین رشته را برای
تحصیل و کار انتخاب خواهم کرد .درست است که شغل پزشکی
مشقات زیادی دارد اما بههیچوجه از اینکه پزشک شدهام پشیمان نیستم.
:چرا اینطور است؟ آیا شما و اساتید گذشته همیشه به رشته
پزشکی به دید یک علم و خدمت به خلق نگاه میکردید یا برایتان
جنبه مادی قضیه هم مهم بود؟
برای ما که اصال مادیات مهم نبود ،چراکه اگر رشته کشاورزی را
ادامه میدادم خیلی زودتر از این رشته به پول و مادیات میرسیدم،
همدورهاش  4ساله بود هم میتوانستم سرمایهای برای خودم دستوپا
کنم .خرج زیادی برای پزشک شدن کردم حتی زمانی که خارج از
کشور بودم ،ابتدا که استانبول بعد هم سوئد و درنهایت انگلیس ،همه
اینها خرج بسیاری داشت.
 :پدر مخارجتان را تامین میکرد؟
پدرم وقتی  8سالم بود فوت کرد
 :شغل پدر چه بود؟
پدر تاجر بودند .ایشان از مادرم بیست سال بزرگتر بودند .مادرم
وقتی  42ساله بود من به دنیا آمدم.
 :پس اینکه میگویند سن باال برای مادران در ضریب هوشی
فرزندان تاثیرگذار است ممکن است گفته صحیحی نباشد.
حاال شاید من آدم باهوشی نباشم ،ولی پشتکارم حقیقتا خوب بود.
 :چند خواهر و برادر دارید؟
ما هفت نفر بودیم که من فرزند آخر بودم.
 :پس ازلحاظ مادی تامین بودید.
پدرم سرمایهای از خود باقی گذاشته بود و وضع اقتصادی مادرم هم
بد نبود .زندگی نه سطح باال و نه سطح پایین داشتیم .یک حد وسطی
از آسایش و رفاه برقرار بود.
 :برای تامین مخارج تحصیل خودتان کار میکردید؟
خیر من تا سالهای انتهایی تحصیل کار نمیکردم و مادر مخارج را
تامین میکرد .سالهای آخر پزشکی بود که آرامآرام مشغول به کار
شدم
 :فرزندان دیگر خانواده چطور؟ مثل شما عالقه به درس و
تحصیل داشتند؟
خواهرهایم بااینکه از من خیلی بزرگتر بودند وارد دانشکده نشدند
اما دوره دبیرستان را به پایان رساندند .شما که بهتر میدانید آن دوره
تحصیل برای خانمها سخت بود حتی بسیاری از خانوادهها به دخترانشان
اجازه تحصیل نمیدادند.
 :پس تنها پزشک خانواده شما هستید؟
بله
:چرا بیشتر تحصیالتتان را خارج از کشور گذراندید؟
دورههایم را به ترتیب در ترکیه سوئد و انگلستان گذراندم .وقتی
رفتم انگلستان دوره جراحی عمومی را در شهر برایتون گذراندم البته
شهرهای دیگر هم بود چون جراحی عمومی بهگونهای است که باید
در بیمارستانهای مختلف دورهها گذرانده شود تا درنهایت فلوشیپ
به شما اختصاص پیدا کند .سال  1974از رویال کالج لندن فلوشیب
جراحی گرفتم که واقعا امر بسیار مهم و سختی است .انگلیس که بودم
دومین فرزندم هم به دنیا آمد .همسرم اصرار داشت که برگردیم.
 :چه سالی ازدواج کردید؟
سال  1350برای دیدن خواهرم سفری به اصفهان داشتم .ایشان
همسایه خواهرم بودند و باب آشنایی ازآنجا باز شد .باهم ازدواج کردیم
و به همراه ایشان عازم انگلیس شدم .سه سال بعد از ازدواج به فاصله
یک سال هر دو بچه متولد شد.
 :بچهها انگلستان هستند؟
بله .ما برگشتیم ایران .انقالب شد و بعد هم که جنگ راه افتاد خانم
گفتند برگردیم لندن که این تصمیم با مخالفت من روبرو شد .بچهها
تا دوره دبیرستان ایران بودند بعد هر دو رهسپار انگلستان شدند.
 :چرا مخالفت کردید؟
برای اینکه وقتی لندن بودم در بیمارستان اسمیت لندن که بسیار
بیمارستان بزرگ و مشهوری است مشغول بودم .وقتی برای اولین بار
برگشتیم دیگر صحیح نبود که برگردم و آنجا مشغول باشم .کال تصمیم

را باید یکبار گرفت و روی تصمیم ایستاد .تازه زمانی که به ایران
بازگشتم دیگر زندگی برایم جاافتاده شده بود .هم مشغول گذراندن
دوره تعهد پنجسالهام به وزارت دفاع بهعنوان جایگزین سربازی بودم
و همچنین در بیمارستان خصوصی ایرانمهر مشغول به کارشده بودم.
وقتی همه شرایط روبهراه شد جنگ شروع شد چون جراح بودم سالی
یک ماه برای کمک به جبهه اعزام میشدم .من شکایتی از آن دوره
ندارم اما بچهها بسیار نگران و مضطرب بودند.
 :اگر این دوره اجباری نبود خودتان عالقهمند بودید که برای
کمک به جبهه بروید؟
سال  1360اولین دورهای که رفتیم سه نفر بودیم .بنده ،دکتر سیرکیان
و دکتر مصطفوی .آن موقع هنوز رفتن به جبهه برای پزشکان اجباری
نشده بود .ما اسفند همان سال رفتیم اهواز یک ماه آنجا بودیم .موشکباران
عراق هم همچنان ادامه داشت و زیر آتش دشمن بدون اینکه اجباری
باالی سرمان باشد ایستادیم و کارکردیم .این حس وجود داشت که
باید کاری برای مملکت و مردم انجام بدهیم .دوره اجباری که شروع
شد بازهم رفتیم .بیشتر مواقع بیمارستان اهواز و اندیمشک مستقر بودیم
اما گاهی اتفاق میافتاد که چهار یا پنج روز تا آخرین خط دفاعی ممکن
که ده یا بیست کیلومتر با خط مقدم فاصله داشت هم میرفتیم .چون
جراح بودیم و به این دانش در پشت جبهه نیاز داشتند .آخرهای جنگ
من به همراه خانواده رفتیم لندن .سه ماه تابستان آنجا بودم بعد که
برگشتم خوشبختانه اعالم آتشبس شد و جنگ به پایان رسید.
 :چه شد که وارد دوره اندسکوپی شدید
سال  1370یعنی مصادف با سالی که دوره آندوسکوپی در اروپا
شروع شد یک دوره الپاروسکپیک سر جری در انگلستان دیدم ،بعد
همانجا یک دستگاه الپاراسکوپ به مبلغ سی هزار پوند خریداری
کردم و آوردم ایران .بهمن همان سال در همین بیمارستان دوازده نفر
از استادی جراحی را دعوت کردم و یک دوره ورکشاپ برایشان
تدارک دیدم .سیزده عمل ظرف مدت چهار روز انجام شد .بعد هم که
بهصورت تماموقت مشغول الپاروسکوپی شدم .بهار  1371کارگاههای
آموزشی برای جراحان دیگر آغاز شد و از همه شهرهای کشور برای
آموزش به این کالسها مراجعه میکردند .آهستهآهسته جراحی
الپاروسکوپی در ایران جا افتاد و اکنون شما میبینید که همه عملها
را از طریق الپاروسکوپی میتوان انجام داد .ذکر این نکته خالی از لطف
نیست که در ابتدای ورود الپارسکوپی به ایران مخالفتها زیاد بود.
هم درباره هزینه عمل و هم درباره واردکردن دستگاهها مشکل داشتیم
و مخالفت هم کم نبود.
 :چه انگیزهای باعث شد سرمایهگذاری کنید و اصال آندوسکوپی
را وارد ایران کنید.
دکتر اسپنسر استادم در لندن بود .اولین بار فیلمی از عمل اندوسکوپی
را برایم آورد و گفت میخواهد نظرم را راجع به این فیلم و محتوایش
بداند .من این فیلم را مشاهده کردم .خیلی برایم جالب بود .آقای دکتر
دوایی پیشنهاد کردند کنفرانسی راجع به همین موضوع در بیمارستان
جرجانی ترتیب بدهم ،من موافقت کردم اما گفتم قرار است بهجای
صحبت کردن من فیلمی را برای جراحان جوان به نمایش بگذارم که
ازلحاظ من محتوای جالبی دارد .این فیلم را خودم بهشخصه بارها دیده
بودم .برایم جالب بود که با چهار سوراخ در بدن میتوانستند کیسه
صفرا را عمل کنند ،مریض صبح عمل میشد و فردا هم مرخص میشد.
در آمریکا متد پیشرفتهتری داشتند و مریض همان بعدازظهر از بیمارستان
مرخص میشد .داخل همان کنفرانس بیمارستان جرجانی که مملو از
اساتید و دانشجویان بود ما این فیلم را به نمایش گذاشتیم ،در پایان
عکسالعمل بسیار مثبتی از این افراد مشاهده شد ،همانجا با خودم
فکر کردم این کار باید حتما در ایران پا بگیرد .همان سال رفتم دوره
را دیدم دستگاهش را خریدم و با خود به ایران آوردم .برایم هیجانانگیز
بود که درنهایت داریم شیوه جدیدی از عمل جراحی را وارد ایران
میکنیم ،در ثانی مخالفان بزرگی داشتیم که اگر بخواهم نامشان را ببرم
بهصورت کلی سران قم ،جراحان بزرگ شهر و روسای جامعه جراحان
در صف مخالفت با ما و این شیوه قرار داشتند.
 :چرا این مخالفت وجود داشت؟ فکر میکنید برای این مخالفت
میکردند که شما وارد حوزه عملشان شده بودید؟
فکر نمیکنم از این لحاظ مخالفت داشتند .بحث اصلی
مساله هزینههای زیاد عمل الپاروسکوپی بود .باالخره باید چندین دستگاه
به قیمت هرکدام حداقل سی هزار پوند تهیه میشد و مخالفت اصلی
برای خروج ارز از کشور بود .اآلن خوشبختانه این موانع و مخالفتها
برداشتهشده و ما توان ورود به بحث جراحی روباتیک را هم داریم ولی
چون توسط دولتهای خارجی تحریم شدهایم نمیتوانیم برای ورد
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حشمتا...کلباسیمتخصصجراحعمومیودستگاه
گوارشعضوکالجسلطنتیجراحانانگلستان،عضو
کالج جراحان آمریکاو عضو جامعه جراحان ایران
است .او را شاید بتوان اولین جراحی دانست که
تکنولوژی الپاراسکوپی را وارد ایران کرد.
«سال  1370یعنی مصادف با سالی که دوره
آندوسکوپی در اروپا شروع شد یک دوره جراحی
الپاروسکوپیک سر جری در انگلستان دیدم ،بعد
همانجایکدستگاهالپاروسکوپیکبهمبلغسیهزار
پوند خریداری کردم و آوردم ایران .بهمن همان سال
در همین بیمارستان دوازده نفر از استادی جراحی را
دعوت کردم و یک دوره ورکشاپ برایشان تدارک
دیدم 13 .عمل ظرف مدت  4روز انجام شد .بعد
هم که بهصورت تماموقت مشغول الپاروسکوپی
شدم ».کلباسی از روزهای میگویید که تازه دستگاه
الپاراسکوپی وارد ایران شده بود(برایم جالب بود که
با  4سوراخ در بدن میتوانستند کیسه صفرا را عمل
کنند ،مریض صبح عمل میشد و فردا هم مرخص
میشد« .در آمریکا متد پیشرفتهتری داشتند و مریض
همان بعدازظهر از بیمارستان مرخص میشد .ذکر
این نکته خالی از لطف نیست که در ابتدای ورود
الپارسکوپی به ایران مخالفتها زیاد بود .هم درباره
هزینه عمل و هم درباره واردکردن دستگاهها مشکل
داشتیم و مخالفت هم کم نبود»
کلباسی علت استقبال زیاد مردم از الراپارسکوپی
عوارض کم آن میداند«.درواقع نقطه تقابل دو مکتب
قدیموجدیدبودیم.رازبزرگجاافتادنالپارسکوپی
این بود که مریضها بسیار از این عمل راضی بودند
چونهمطولدورهدرمانکمتریبهنسبتروشهای
قبلی جراحی در این مدل بیماران وجود داشت و هم
بازدهی عمل در درمان بیماران باالبود»

ابزارآالت و دانش ربوتیک اقدام کنیم و از این لحاظ دستمان بسته است.
 :سال  70که این کار را شروع کردید فکر میکردید که روزی
این عمل آنقدر در ایران فراگیر بشود؟
اوال که از همان ابتدا من عضو فعال گروهی بودم که در بسیاری از
سمینارهای بینالمللی شرکت میکردم هم کنفرانس میدادیم هم
کنفرانسها را با دقت گوش میکردیم .کنفرانسهایی مثل کنفرانس
دوبلین یا کنفرانس مودنای ایتالیا و غیره
اوایل سال  2000میالدی انجمنی ایجاد کردیم به نام مِسا این انجمن
شامل کشورهای خاورمیانه و کشورهای حوزه مدیترانه میشد ،هرسال
یک کنگره دریکی از کشورهای عضو برگزار میکردیم .سال 1389
نوبت این کنگره به ایران و تهران رسید .سال  1396هم قرار است
مجددا میزبان این کنگره در اصفهان باشیم .اکنون هفدهمین کنگره
مسا خواهد بود .مسا دو کنگره بهاری و زمستانی دارد .کنگره بهاری
معموال با شرکت جراحان داخلی انجام میپذیرد اما کنگره زمستانه
همیشه میزبان جراحان بینالمللی خواهد بود.
 :وقتی برگشتید ایران وضعیت جراحی چگونه بود؟
وقتی من از انگلستان برگشتم عملهایی را انجام میدادم که بسیار
جدید بود و خیلی از همکارانم هنوز نمیتوانستند آنها را انجام بدهند.
داخل کنفرانسها وقتی ما این شیوهها را معرفی میکردیم قدیمیترها
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قبول نداشتند مثال در تومورهای پستانی اینگونه عمل میشد که باید
تمام پستان تخلیه میشد ،در انگلستان دیده بودم که اگر تومور کوچک
بود فقط تومور خارج میشد و زیر بغل برقگذاری انجام میگرفت .من
این روش را در ایران اجرا کردم و پشتیبانم هم عملهای خارجی بود
که در انگلیس به این شیوه انجام میشد و جواب مثبت میگرفت .آن
موقع هنوز پنجتا پرازول وجود نداشت ،ما برای یک زخم اثنی عشر
مجبور بودیم عمل جراحی ترتیب بدهیم یکی از اعمال جراحی که برای
زخم اثنی عشر انجام میدادم و روشش مخصوص خودم بودهایلی
سلکتد واکوتومی نام داشت ما بهجای اینکه به معده دست بزنیم فقط
عصب واووس را بهصورت انتخابشده قطع میکردیم ،درنتیجه این
عمل ترشح معده کم میشد و درنهایت زخم بهبود پیدا میکرد .آن موقع
برای همین عمل هم خیلیها مخالف بودند اما بهمرورزمان مخالفتها
کاهش پیدا کرد .ما تکنیکها را از کشور انگلستان وارد ایران کردیم
درحالیکه جراحان قدیمیتر تکنیکهای مرسوم در فرانسه را قبال پیادهسازی
کرده بودند به همین دلیل بهنوعی از روشهای بهتری برای اعمال جراحی
استفاده میکردیم .پروفسور عدل پیشگام جراحی در ایران بودند اما
ایشان ایدهای داشتند که یک پزشک جراح باید تمام اعمال جراحی را
انجام دهد اما دوره ما دیگر عملها بهصورت تخصصی انجام میشد.
درواقع نقطه تقابل دو مکتب قدیم و جدید بودیم .راز بزرگ جا افتادن
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اراسکوپی را وارد ایران کرد

نگــاه

دبهجراحیاست

وابستگی
بهابزارگریزناپذیراست

بهنام مؤذن

الپارسکوپی این بود که مریضها بسیار از این عمل راضی بودند چون هم
طول دوره درمان کمتری به نسبت روشهای قبلی جراحی در این مدل
بیماران وجود داشت و هم بازدهی عمل در درمان بیماران باالبود .درگذشته
مسافرت به انگلستان راحت بود بسیاری از بیماران برای درمان بیماری به
انگلیس مراجعه میکردند .داخل بیمارستان اسمیت همیشه به آنها گفته
میشد که در کشور خودشان یعنی ایران دکتر کلباسی نامی وجود دارد که
میتواند راحت شما را مداوا کند چرا اینهمه هزینه کرده و آمدهاید انگلستان!
نصف این بیماران برمیگشتند ایران و من عملشان میکردم.
 :در این  25سالی که از شروع الپاروسکوپی در ایران به همت
شما میگذرد چند متخصص تربیتشدهاند
حداقل  50متخصص الپاروسکوپی که همه جز اساتید دانشگاه هستند.
این همکاران در تمام شهرهای ایران پخششدهاند.
 :چند سال دوران تحصیلتان طول کشید؟
دوره پزشکی عمومی که  6سال بود یک دوره 5ساله هم جراحی بود
تا رسیدن به فلوشیپ .دوران بعد از فلو شیب هم حدود  12سال.
 :هنوز بازنشسته که نشدید؟
خیر همین پیش پای شما عمل داشتم ،من به این کار عشق میورزم و
برایم خستگی معنا ندارد .البته یک رزیدنت خوب به نام دکتر ستایش دارم
که از سال  1380تحت نظرم هستند .هم الپاراسکوپی را خیلی خوب انجام

فریم

میدهد و خودش هم رفته تخصص عروق گرفته درنتیجه کارهای عروقی
را هم بهخوبی انجام میدهد .چون بسیار پزشک توانایی است عملم بسیار
آسان پیش میرود.
 :وقتی به گذشته برمیگردید از زندگیتان راضی هستید؟
بله من اگر دوباره به دنیا میآمدم بازهم جراح میشدم .جراحی رشتهای
است که باید دوستش داشته باشی
 :چه ویژگی یک جراح باید داشته باشد؟
ازخودگذشتگی شرط اول ورود به جراحی است ،گاهوبیگاه به شما زنگ
میزنند و شما همیشه باید آمادهباشید .فداکاری باید داشته باشید و اینکه
خانواده شرایط شمارا درک کنند .همسر آدم مهم است .خانم من همیشه
با من همکاری کردهاند .برای مثال من خانمی را بیست سال پیش عمل
کردم .ساعت  5صبح با من تماس گرفتند که این مریض فشارش افتاده.
گفتم گلبول قرمزش را اندازه بگیرید تا من خودم را برسانم .در مسیر که
میآمدم زنگ زدم گفتم ببریدش اتاق عمل تا خودم برسم .دوباره یک
ساعت اتاق عمل بودم تا شرایط به حالت نرمال بازگشت .داخل اتاق عمل
متوجه شدیم رگی همچنان خون میدهد ما جراحی را به پایان رساندیم
و یک واحد خون تزریق شد و مریض به حالت نرمال بازگشت ،خب اگر
تعهد و فداکاری شما نباشد ،اگر ده دقیقه دیرتر میرسیدم مریض از دست
میرفت .شما وقتی جراح میشوید باید سختی کار را به جان بخرید ،به

این کار عشق داشته باشید .موقعی که دستگاه الپاروسکوپی را خریداری
کردم همزمان دو فرزندم را فرستاده بودم خارج اینها ماهی حدود چهار تا
پنج هزار پوند الزم داشتند ،به من پیشنهاد شد روی ساختمانسازی
سرمایهگذاری کنم؛ اما من با تمام موانع مالی که وجود داشت ترجیح دادم
دستگاه الپاروسکوپی را وارد ایران کنم و این رشته را توسعه بدهم .اگر
آن دوره همان پول را در تجارت ساختمان سرمایهگذاری میکردم االن بنده
میلیاردر بودم پس قطعا پول انگیزه شماره یک من نبوده و نیست.
 :آیا تفاوت انگیزهها را بین نسل خود و نسل جدید میبینید؟
به خاطر نسل نیست ،االن عادت شده پول درآوردن ،افرادی که من
میشناسم حداقل این گونه نیستند .بسیاری از این افراد را فرستادم انگلیس
تحصیالت رده باال کسب کنند .خودشان همانجا تحصیل کردند و فرزندانشان
را هم به تحصیل واداشتند تا انسانهایی قابل و کار امد برای کشورشان
تربیت شود.
 :به اخالق پزشکی حال حاظر چه نمرهای میدهید؟
االن همه چیز خیلی مادی شده ،همه افتادهاند دنبال جراحی پالستیک،
انگار داستان بیزینس شده و آن حد مرزها شکسته شده و مادیات حرف
اول را میزند متاسفانه .روی هم رفته وضع خوبی نیست .یک پزشک عمومی
به مشتریها بوتاکس تزریق میکند .این اصال درست نیست.
 :فکر نمیکنید حق دارند؟ وقتی میبینند افرادی صاحب ثروتهای
آن چنانی هستند که کمترین سواد را دارند و به اصطالح خودمان نه
دود چراغ خوردهاند نه مهنت ایام کشیده اند
خب مقایسه ،االن وجود دارد و وقتی کل جامعه به سمت مادیگرایی
پیش میرود نا گزیر این مدل ناهنجاری هم دیده میشود
 :اگر همین االن سمت وزارت بهداشت را به شما پیشنهاد کنند
اولین برنامهای که به نظر شما ضروریست و انجام میدهید چیست؟
اولین کار این است که بین پزشکان و بدنه جامعه آرامش برقرار میکنم.
همان قدر که مریضها حق دارند از امکانات با کیفیت برخوردار شوند
پزشکان هم حق دارند از حقوق باالتری بهرهمند باشند .بعد بحث بیمههاست
که باید اصالح شود و سر و سامانی پیدا کند
 :بزرگترین دستاورد زندگی حرفهای شما چیست؟
من حس میکنم خیلی چیزها به افراد متعددی یاد دادهام .این یکی از
بزرگترین دستاوردهاست .البته من به شاگردانم افتخار میکنم زیرا میبینم
که کارهایی در الپاروسکوپی انجام میدهند که به راستی یکتاست .من
افتخار میکنم که این جوانها در حال پیشی گرفتن از اساتید خود هستند
و برای من هم همیشه این طور بوده که تمام دانش را بی کم و کاست به
آنها انتقال داده ام و ذرهای کم کاری نکردم .اولین دانشکدهای که این
جراحی را به صورت فوقتخصص راه انداخت دانشگاه ایران بود و من
استاد افتخاری آن مجموعه بودم از آن دانشکده حداقل  20یا  30نفر
فوقتخصص اندوسکوپی فارق التحصیل شدهاند که باعث افتخار است.
 :تاثیرگذارترین آدم زندگی شما چه کسی بوده؟
حقیقتا کس خاصی مد نظرم نیست ،چون از روزی که به ایران بازگشتم
آشنایی یا توصیه نامهای نداشتم که مرا وارد دانشگاه و یا سیستم وزارت
بهداشت کنند .به ناچار جذب بخش خصوصی شدم .اکنون هم برای من
بازنشستگی معنایی ندارد زیرا حقوق بازنشستگی برایم تعریف نشده
 :بهعنوان یک جراح عملکرد جامعه جراحان را چگونه ارزیابی
میکنید؟
فکر میکنم خیلی خوب بوده .اقای دکتر فاضل شخصیت واالیی دارند.
ایشان شخصیت و پرستیژ جراحان را باال بردند .بنده عضو هیئت مدیره
جامعه جراحان هستم و از نزدیک در جریان تالش این فراد بوده و هستم.
 :فکر میکنید بزرگترین دستاورد جامعه جراحان در این سه
دهه اخیر چه بوده؟
جامعه جراحان یک پشتیبانی بوده برای جراحان در ضمن نقش حمایتی
برای بیماران هم عهده دار بوده .این امر امر مهمی است .جامعه جراحان
تنها نهادیست که میتواند به هر دو طرف ماجرا کمک کند .برقراری منظم
کنگرهها باعث ارتقا و رشد علمی جراحان شده که این امر به کمک جامعه
جراحان میسر شده.
:آینده جراحی را در ایران چگونه میبینید؟
قطعا آینده روشنی است .ما جوانهای باهوش و با استعداد داریم و نسل
فعلی با تکیه بر اینترنت توانایی بهروزرسانی معلوماتش را بهتر و دقیق تر
از نسل گذشته به دست آورده .تصور کنید جدیدیترین متدهای جراحی
هماکنون از طریق اینترنت در اختیار پزشکان ما قرار دارد.
:فکر میکنید با توجه به حجم باالی فرار مغزها جامعه ایرانی در
آینده با بحران کمبود پزشکان حاذق روبرو خواهد شد؟
این مهاجرت در سالهای اخیر کمتر شده و ما هر ساله تعداد زیادی از
جراحان را تربیت میکنیم که جای خالی را قطعا پرخواهند کرد

:کمرنگشدنپزشکیبالینیووابستگیپزشکانبه
دستگاهوادواتپزشکیراشماچگونهارزیابیمیکنید؟
چارهای نیست ،دنیا به این سمت پیش میرود ،متاسفانه
اگر از این ابزار استفاده نشود و بعد اتفاق ناگواری پیش
بیاید همه در نظام پزشکی و پزشکی قانونی شما را برای
خودداری از استفاده این ابزارها زیر سوال خواهند برد .از
این لحاظ دیگر این امر امر روتینی شده.
روند این است که مریض ابتدا باید معاینه کامل بشود
و بعد ،از این ابزارها هم استفاده کرد .به نظرم وضعیت
بحرانی نیست و این مدل صحبتها در خصوص تشکیل
مافیای پزشکی حرف نسل قدیم است که از نظر من
دور از واقعیت است .ببینید ما پت اسکن نداشتیم بنا
براین مریض مجبور بود برای این آزمایش هزینه کند
برود ترکیه خب حاال این ادوات وارد سیستم سالمت
کشور شده ایا باید واقعا این را به مافیا نسبت بدهیم؟ این
نیاز جامعه سالمت ماست .همزمان نباید طب بالینی هم
کمرنگ بشود اما چارهای هم نیست و سیستم شما را به
این سمت میراند که از این ابزار استفاده کنید .اگر بحث
تجویزهای غیرضروری را کنار بگذاریم ،اگر پزشکی این
کار را از روی عمد انجام میدهد قطعا عمل نادرستی را
مرتکب شده اما اگر تجویز واقعا یاری به روند تشخیص
و درمان برساند خب باید استقبال کرد.
 :به نظر شما این هجمهای که نسبت به جامعه
پزشکی وجود دارد از چه چیزی نشات میگیرد.
به نظرم مادیات میتواند باشد،
 :چرا اعتماد مردم نسبت به پزشکان کمرنگ شده؟
بازهم مادیات ،فکر میکنم یک عده هستند که به خاطر
مادیات کارهایی را انجام میدهند که نباید انجام دهند؛
مثال یک پزشک عمومی چرا باید جراحی لیپوساکشن
انجام بدهد ان هم بدون تخصص ،ان خطا و قصور در
این موارد پیش میآید ولی به نام تمام پزشکان نوشته
میشود .االن حتی جراحانی هستند که عمل لیپو و عمل
پالستیک را در مطب انجام میدهند که کار بسیار خطرناکی
است .شما برای هر عملی باید تخصص الزم را کسب
کنید ،چون به خطرات و موانع کار آشنایی پیدا میکنید و
اگر خطری به وجود آمد یا خطایی شکل گرفت خیلی
راحت برای اصالح خطا اقدامات الزم را انجام میدهید.
در انگلستان این گونه موارد را نمیبینیم به دلیل بودن
نشنال هلت ،اطبا در مراکز خصوصی هم بسیار محتاط
هستند یکی به دلیل سیستم نظارتی کار آمد و دیگری
وجدان کاری هست که به خرج میدهند.
 :ما از کدام سمت ضربه خوردهایم.
بیشتر وجدان کاری.
 :یعنی سیستم نظارتی ما کارآمد است؟
نظارت تا اندازهای بد نیست زیرا بالخره مریضی اگر
ناراضی باشد میرود و شکایت میکند اما مشکل اصلی
مادیاتی است که به همه بافت زندگی فردی و اجتماعی
ما گره خورده .این پررنگی مادیات در زندگیست که در
حال اغوای پزشکان برای انجام دادن کارهایی فراتر از
تخصصشان است.
 :بزرگترینچالشجامعهپزشکیراچهمیدانید؟
هممادیاتهماینکهمابایدبهسرعتبهسمتسیستمهای
نوین حرکت کنیم .برای مثال اکنون در اروپا توسط جراحی
روبایتک با دو سوراخی که زیر بغل مریض ایجاد میشود
عمل تیروئید را به راحتی انجام میدهند .ما باید موانع را
برای ورود دستاوردهای پیشرفته پزشکی فراهم کنیم.
سیاست کلی باید در جهت منفعت رساندن به جامعه
سالمت کشور و مردم باشد.
 :آیا جامعه جراحان بهعنوان یک نهاد صنفی
قدرت نظارت بر عملکرد جراحان را ندارد؟
خیر نه قدرت نظارتی دارد و نه قدرت اجرایی فقط
میتواند توصیه کند و در جهت باال بردن اگاهی کلی
جراحان اقدام نماید.
 :برای پزشکان جوانی که میخواهند وارد رشته
تخصصی شما بشوند چه توصیهای دارید.
تا مطمئن نباشند هیچ اقدامی بر روی بیمار انجام ندهند؛
یعنی باید حس کنند این بیمار عضو خانواده انهاست کسی
شبیه خواهر یا برادر بنا براین با دقت و حساسیت ویژه
پیگیر روند درمان باشند .هر وقت به این نتیجه رسیدی
این کار را بر روی عزیز خود میتوانی انجام بدهی آنوقت
میتوانی وجدانا روی بیمارت هم درمان را پیادهسازی
کنی .حتما از اساتید مشورت بخواهند .منیت در این رشته
جایی ندارد .بیماری داشتم ایشان خانم جوانی بود که
کورتاژ کرده بود اما گویا سوراخی به وجود آمده بود که
حال مریض را به خطر انداخته بود .من معاینه کردم و
عمل با موفقیت انجام شد .مریض که به من مراجعه کرد
از درد دیگری در ناحیه لگن شکایت کرد .فوری متوجه
شدم این هم آبسه است و باید عمل شود اما مریض و
همراهانش گفتند میروند تا فکر بیشتری کنند .آنها رفتند
پیش پروفسور عدل ،من که رسیدم پروفسور معاینه را
انجام داده بودند تا بنده را دیدند گفتند کلباسی چرا این
مریض را عمل نمیکنی ،فوری بشکافش و عمل کن،
همراهان مریض وقتی این جمله را از پروفسور عدل
شنیدند انگار آبی بود بر آتش تردیدهایشان .منظورم این
است که چقدر تایید بزرگان میتواند در پیشرفت شما
موثر باشد.
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ادامه از صفحه 2
میرسلیم نفر بعدی بود که به دفاع از کاندیدای همجبههای خود پرداخت و
گفت« :شما که به آقای رئیسی اعتراض میکنید که چرا برنامه ندارد ،خودتان
پیش از ایشان مورد سوال هستید برادر من! شما اول خودت برنامهات را مطرح
کن بعد به دیگران ایراد بگیر که چرا برنامه ندارند ».وی ادامه داد« :موضوع قاچاق
چیزی نیست که به راحتی از کنار آن بگذریم .شما باید بگویید که این کار چه
بالیی بر سر کشور ،بر سر اشتغال جوانان و بر سر جامعه میآورد و مشکالت
اجتماعی را با خود به همراه دارد ».میرسلیم به سابقه چهارساله دولت یازدهم
اشاره کرد و پرسید« :جنابعالی در چهار سال اخیر در دولت بودهاید .آیا شما در 4
سال خواب بودهاید و حواستان نبوده است که وسایلی آمده تا مانع قاچاق شود؟
تازه فهمیدهاید که این تجهیزات وجود دارد و میخواهید از آن استفاده کنید؟»
کاندیدای حزب موتلفه گفت« :شما به دیگران میگویید برنامهتان برای مبارزه
با قاچاق کاال چیست؟ شما خودتان در دولت چگونه این موضوع را پیگیری
میکنید؟ اگر آن رقمی که آقای رئیسی میگویند درست باشد و همان  12هزار
میلیارد میزان قاچاق کاال باشد ،دولت تاکنون چگونه با آن برخورد کرده است؟»
آخرین دو دقیقه ،به روحانی اختصاص یافت که گفت« :در مساله قاچاق و
مفاسد اولین نکته مورد توجه این است که باید به ریشههای مساله بپردازیم .این
که چرا قاچاق به وجود میآید؟ اگر بتوانیم تولید داخلی را باال ببریم و با قیمت
ارزان به مردم عرضه کنیم دیگر قاچاق ایجاد نمیشود .باید فضای آزادی را
برای بخشهای خصوصی ایجاد کنیم نه اینکه خصولتیها بیایند به عنوان فضای
خصوصی فعالیت کنند .گروههایی که حامیهای نظامی دارند وارد فضای رقابت
شوند و نگذارند رقابت واقعی بین بخش خصوصی ایجاد شود».
وی ادامه داد« :روستاهای مرزی ما باید تولید کننده و استان های مرزی صادر
کننده باشند .به این صورت جلوی قاچاق کاال گرفته می شود اگر یک رسانه ای
یک کلمه گفت چرا فساد در امالک نجومی ایجاد شده است ،نباید خبرنگار را
بگیریم ،بلکه باید آزادش بگذاریم تا حرفش را بزند».
عادت کردهاید که خالف را محکم بگویید
جهانگیری در بخش جمعبندی سخنان خود ،به نقدهای رقبا پاسخ داد .او گفت:
«آقای رئیسی باید برنامه تنظیم کنند و به اطالع مردم برسانند .اینکه قوه قضاییه
مبارزه با فساد کرده و روز به روز قاچتق اضافهتر شده ،بنابراین قوه قضاییه در
مسوولیتی که ایشان داشته ضعیف بوده است ».وی افزود« :ما در سه سال موفق
شدیم ،قاچاق کاال را به نصف برسانیم و این یک موفقیت برای دولت است.
دولت مطلوب شما قاچاق را به  25میلیارد دالر رساند و انسان باید شرمنده باشد
وقتی اینها را میشنود .حاال طلبکار شدید؟» جهانگیری خطاب به شهردار تهران
گفت« :آقای قالیباف عادت کردید که مسایل خالف را محکم بگویید .عادت
کردید به خالف گفتن .تهمت و خالف میگویید که هیچوقت مطالب ثابت نشده
است .آقای قالیباف شما راجع به حقوقهای نجومی میگویید؟ دولت با افتخار
افتاد دنبالش و رسیدگی کرد و به هر میزان توانست برخورد کند ،برخورد کرد.
تعدادی از مدیران متخلف کنار گذاشته شدند اما در امالک نجومی چه کردید؟
رییس مجلس اعالم کرد که براساس گزارش دیوان محاسبات تمام وجوه برگشته
داده شده است .طبق گزارش سازمان بازرسی  2200میلیارد امالک مردم تخفیف
داده شده و آپارتمان  120میلیاردی را دو میلیارد تومان دادید».
وی افزود« :هر کسی خواست به این موضوع ورود کند جنابعالی اجازه ندادید.
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور من و مسئوالن قضایی برگزار شد
این موضوع مطرح شد و دادستان گفت که تاکنون در این پرونده به  59مورد
تخلف رسیدهاند .مجلس خواست در اینباره تحقیق و تفحص کند ،جنابعالی
رفتید و البی کردید و جلوی آن را گرفتید و نگذاشتید نمایندگان مجلس موضوع
را شفاف بررسی و بیان کنند ».جهانگیری پرسید« :چرا جلوی تحقیق و تفحص
شورای شهر را گرفتید ،چرا کسی که موضوع امالک نجومی را افشا کرد را سه ماه
در سلول انفرادی زندانیاش کردید؟ این شیوه برخورد شماست و شیوه برخورد
ما نیز مشخص است .آقایان میخواهند با همان روحیه نظامیگری خود همه
مسائل کشور را پیش ببرند ».او ادامه داد« :شما از امنیت سپردهگذاران صحبت
میکنید؛ آقای قالیباف شما بیشترین تخلفی که در بانکهای اطرافتان وجود دارد
را انجام دادید .این موسسات اعتباری را شما ایجاد کردید؛ آیا شما میدانید بانک
قوامین امروز چه وضعیتی دارد؟» جهانگیری اضافه کرد« :آیا شما میدانید که
امروز در بانک شهر چه میگذرد؟ آیا میدانید که بانک سرمایه را با چه قیمتی و
به چه کسی واگذار کردهاید؟ ملت ایران باید پاسخ تمام این پرسشها را بداند.
بداند سهام بانک سرمایه که متعلق به شهرداری بود و به شیوههایی به یکی از
مفسدان اقتصادی واگذار شد .حال شما طلبکار شدهاید؟ شما شدهاید طرفدار
 96درصد و من طرفدار  4درصد؟ آقای قالیباف! وقتی که مردم ایران در سال 91
در تحریمها گیر کرده بودند و به دنبال دارو و مسائل ضروری خود میگشتند،
شما در برج میالد بستنی  400هزار تومانی برای چه کسی سرو میکردید؟»
مانع خامفروشی میشوم
مخاطب پرسش دوم با این مضمون که «برنامه شما برای توسعه صادرات،
جلوگیریازخامفروشیوکاهشوابستگیکشوربهدرآمدنفتیچیست؟»میرسلیم
بود .او پاسخ داد« :خامفروشی منجر به وابستگی ما به خارج از کشور میشود و
در نهایت سبب بیکاری جوانان خواهد شد .بسیار مهمی که در چارچوب اقتصاد
مقاومتی تبیین شده این است که به نفت به عنوان ماده خامی که منجر به تولید
مواد ارزشمند و کاالی میانی شود توجه کنیم .با توجه به ارزش افزودهای که
کاالهای میانی و ارزشمند نسبت به خامفروشی دارد ما را به این نتیجه میرساند
که از چاهها و منابع نفتی مان به صورت پیاپی استفاده نکنیم تا با تولید کاالهای
میانی و دارای ارزش افزوده از ماده خام نفت ،عمر منابع نفتی ما را افزایش دهیم».
کاندیدای اصولگرایان گفت« :باید توجه کنیم که صادرات به گونهای باشد
که باعث تقویت کاالهای تولیدی کشورمان شود .در همین رابطه باید به افزایش
صادرات کشورهای هدف به ویژه همسایهها هم توجه کرد .با توجه به مناسباتی
که با کشورهای همسایه داریم نباید صادرات بعضی از کاالها به گونهای باشد
که سود کاال برای آنها در نظر گرفته شود ».میرسلیم ادامه داد« :بهطور کلی باید
صادرات مورد تشویق قرار گیرد و به گونهای باشد که بتوانیم فاصله ایجاد شده
را جبران کنیم .دولت باید تشویق کننده باشد تا افزایش کیفیت در برنامه کار
تولیدکنندگان قرار بگیرد .در این صورت است که میتوانیم با کاالهای قاچاق
مقابله کنیم و از سوی دیگر در بازار با رقبا ،رقابت کنیم».
بدهیم به رقبا؟
اولین نقد به این گفتهها را روحانی وارد کرد و گفت« :دولت افتخار میکند که
بازار صادرات کشور ما باز شد .میعانات که روی آبها باقی مانده بود صادر شد.
نفت خام که آقای میرسلیم میگویند بر مبنای قانون وچارچوب و سیاستهای
کلی است و من از صحبتهای ایشان تعجب میکنم که میگویند ما از منابع

را طرف صحبت قرار داد« :آقای روحانی! باید در مسائل بانکی جدی باشید.
با اختالسهایی که صورت میگیرد به طور جدی برخورد کنید 190 .نفر از
بدهکاران بانکی نورچشمیهای دولتند .بانکداری شما براساس رباخوری است.
بگویید چکار می کنید و به چه صورت با غارتگران برخورد میکنید».
وی افزود« :بسیاری از بانکها از جمله بانک صادرات ،ملت و تجارت
گرفتارند .اگر مردم بدانند که این گرفتاری برای چیست ،سلب اعتماد میشود.
باید برای بانکداری جدیتر برخورد کنید .به کشاورزان میگویید که از شهر
وثیقه پیدا کنند .شما از طرفی میگویید تورم را به زیر  10درصد کشاندهاید ولی
بهره بانکی  18درصد میشود که این تناقض دارد».

مشترک استفاده نکنیم که همسایگان ما آن را ببرند؟ در پارس جنوبی شروع به
استخراج نفت خام کردیم .ما در غرب کارون که منبع مشترک با عراق داریم،
امروز  300هزار بشکه نفت در روز صادر میکنیم».
جهانگیری نیز درباره خامفروشی نفت اظهار داشت« :آقای میرسلیم اطالعاتش
نسبت به کشور ناقص است .من فکر میکردم ایشان به خاطر حضور در مجمع
تشخیص مصلحت نظام اطالعات کاملتری داشته باشد .جلوگیری از خامفروشی
یکی از برنامههای اقتصاد مقاومتی است .ما در زمینه جلوگیری از خامفروشی
خیلی خوب عمل کردیم و کوشیدیم کاالهایی تولید کنیم که قابل صادرات
باشند و تراز مثبت صادرات کاال نسبت به وارداتش بدون تکیه به فروش نفت
خام برای اولینبار در جمهوری اسالمی ایران در این دولت عملی شده است».
رئیسی هم درباره موضوع پرسش دوم گفت« :چنانچه در استانهای مختلف
کشور پاالیشگاههایی ایجاد شود هم از خامفروشی جلوگیری میشود و هم نفت
با ارزش افزوده فروش میرود اما متاسفانه تاکنون اینطور عمل نشده است».
پرونده فساد در دولت تولید میشود
وی افزود« :علیرغم تالشهایی که انجام شده امروز شاهدیم که آنچه که باید
در زمینه کاهش وابستگی به نفت انجام میشده ،انجام نشده است .در دنیا یکی
از راههای کاهش وابستگی به نفت روی آوردن به مالیات است اما امروز دولت
برای دریافت مالیات به سمت کاسبها و تولیدکنندگان میآید .دولت به سمت
کسانی که صدها کانتینر قاچاق کاال وارد کشور میکنند و برهیچ کسی پوشیده
نیست برای دریافت مالیات نمیروند ».رئیسی با طرح این پرسش که چرا نسبت
به موضوع دریافت مالیات از این افراد رسیدگی نمیشود گفت«:در دولت به وفور
پرونده فساد تولید میشود اما میگویند که چرا در دستگاه قضا به این پرونده
ها رسیدگی نمیشود .شما باید کاری کنید که جلوی فساد گرفته شود چرا که
در همه دولتها پیشگیری مقدم بر درمان است .دولت میتواند کامال جلوی
کاالی قاچاق را بگیرد اما عزم و اراده جدی در این زمینه در دولت وجود ندارد».
رئیسی با تاکید بر لزوم اصالح روند اخذ مالیات گفت« :میشود جلوی کسانی
که فرار مالیاتی انجام میدهند را گرفت اما گویا قرار است صبح تا شب دولت
برای تولید پروندههای فساد صرف شود و از سمت دیگر دستگاه قضائی فقط با
آنها برخورد کند ».هاشمیطبا هم درباره خامفروشی گفت« :کاالی ما باید برای
صادرات بهترین کاال باشد .اگر ضعیف باشد توانایی رقابت نخواهد داشت .اگر
اینگونه خوب عمل کنیم دیگر نمیگوییم برای نجات اقتصاد کشور مشاغل
زودبازده و کوچک را ایجاد کنیم ».وی همچنین گفت« :در ارتباط با حوزه نفتی
و ساخت پاالیشگاه هم باید برنامه دقیقی به مردم ارائه دهیم .نمیشود که نفت
را از جنوب به خراسان یا مازنداران ببریم ،کاالیی تولید کنیم و آن را دوباره به
جنوب برای صادرات ببریم ،برنامههای در این حوزه باید دقیق و شفاف باشد».
کثافتکاری حقوقهای نجومی
قالیباف در پاسخ به این پرسش نیز به نظریه  4درصدیاش اصرار کرد و
گفت« :مشکل صادرات با حضور و عملکرد 4درصدیها که اجازه نمیدهند،
حل نمیشود چون منفعت آنها در واردات است .نکاتی که آقای جهانگیری
گفتند دروغ آشکار است که باید رسیدگی شود .گفتند  2200میلیارد دزدی در
امالک نجومی است که باید ثابت شود زیرا دروغ و تهمت در حضور مردم
است .در امالکی که گفته شد بنده خودم نامه نوشتم به دادستان کل که رسیدگی
و اعالم کرد که جرم و تخلف سازمانیافتهای نبوده ولی چون این فساد حقوق
نجومی شما درآمده بود ،مشاور آقای روحانی -آقای نجفی – جلسه گذاشت و
به گفته دادستان تهران در آن جلسه گفتند معادلسازی کنید ،کار سیاسی کنید که
جلوی خرابکاری و کثافتکاری این حقوقهای نجومی گرفته شود .این همان
روحیهای است که  4درصدیها دارند و خیلی قدرت دارند و خیلی جو سازند.
اگر بانکی تخلف کرده مسوول بانک شمایید .برخورد کنید ،میتوانید با بانک
گردشگری برادر خودتان برخورد کنید .چون شما گفتید هر کی از من هر چه
دارد بگوید ،میگویم .این اخالق من نیست آقای جهانگیری بلکه اخالق شماست
که میایستید و مثل آقای روحانی راستراست نگاه میکنید و دروغ میگویید».
وی جهانگیری را خطاب قرار داد و گفت« :امالک نجومی را کی برده شخص
جنابعالی .آقای جهانگیری شما از این دولت وقتی که وزیر بودید همین زمینی که
در ونک در منطقه سه است و  385متر زمین است را گرفتید متری  140هزار
تومان ،ما امالک نجومی دادیم ،ما امالک به رفتگرها بر اساس قانون دادیم .مجلس
تحقیق و تفحص را وارد ندانست چون سیاسی کاری کردید .شورا وارد ندانست
چون سیاسیکاری کردید ».پس از قالیباف ،میرسلیم سخنان خود را جمعبندی
کرد و گفت« :قرار ما این نبود که در زمینه نفت خام با افزایش صادرات مواجه
باشیم .ما هفته پیش هم گفتیم که این سستی ما در سیاست خارجی بوده است
که نخواستهایم با قطر و کشورهایی که مخازن نفتی مشترک داریم به گفتوگو
بنشینیم .این چه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی است که ما بنشینیم و به جای
آنکه شرایطی را فراهم آوریم تا از مخازن مشترک استفاده برابر داشته باشیم آن
مخازن را ترک کنیم ».میرسلیم با بیان اینکه ما باید از فرصت استفاده میکردیم تا
با موضوع خام فروشی برخورد کنیم ،اظهار کرد« :آقای جهانگیری آیا از برجامی
که اینقدر سنگش را به سینه می زنید استفادهای کردهاید؟ ما میآییم و از برجام
به نفع برنامههایی که داریم استفاده میکنیم».

از کجا میآورید؟
سومین کاندیدایی که در جایگاه پاسخ به پرسشها قرار گرفت ،حسن روحانی
بود .از او سئوال شد« :مهمترین مشکل نظام بانکی از نظر جنابعالی چیست و چه
برنامهای برای تسهیل وامهای هدفمند به تولید ،خدمات ،مسکن ،ازدواج جوانان
و سایر موارد ضروری دارید؟» او گفت« :یکی از ارکان بزرگ برای اقتصاد امروز
و فردای کشور بانکها هستند و اساس ًا در بودجه عمرانی تصمیم ما بر این است
که این بودجه را با همکاری بانکها و تقویت آنها افزایش دهیم».
وی با بیان اینکه بانکها نیاز به اصالح دارند ،افزود :ب«رخی از موسسات
اعتباری غیرمجاز در دولت قبل ایجاد شدند که بخشی از وقت دولت را برای
اصالح و بازگرداندن پول مردم گرفت .کار زیادی برای بانکی که مربوط به دستگاه
آقای رئیسی است انجام شد تا بتوانیم مشکالت را برطرف کنیم».
وی خاطرنشان کرد« :امروز برای تقویت بانکها ،سرمایه آنها را تقریبا دو
برابر کردهایم تا بتوانند در قبال مسائل اقتصادی تالش کنند .ما به بانکها برای
تولید نیاز داریم در همین راستا در سالی که گذشت حدود  24هزار واحد تولیدی
کوچک و بزرگ از تسهیالت بانکها استفاده کردند و فعال شدند».
روحانی ادامه داد :ما اگر بخواهیم فقر را ریشهکن کنیم باید اقتصاد به عنوان
یک موضوع ملی ظهور پیدا کند باید بانکها را تقویت کنیم .خوشحالم که همین
امروز با یکی از بانکهای خارجی برای سرمایهگذاری  10میلیارد دالر به توافق
رسیدیم ».روحانی با اشاره به وعده برخی از کاندیداها برای ارائه یارانههای مختلف
گفت« :دوستان ما مرتب به مردم میگویند ما به شما پول برای ایجاد شغل و
یارانه میدهیم ،چرا مشخص نمیکنید که این پولها از کجا میآید .اگر منظورتان
اخذ پول از بانک مرکزی است که یعنی پول مردم را از یک جیب بردارید و به
جیب دیگرشان بدهید ،در آن صورت تورم  60تا  70درصدی ایجاد میشود.
این دوستان چرا منابعشان را اعالم نمیکنند ».روحانی سپس گفت« :آیا مردم پول
نقد را بیشتر میپسندند یا اجرای طرح تحول سالمت را؟ ما برای شغل روستایی
در دولت برنامهریزی کردهایم تا با ارائه تسهیالت شغل روستایی را فعال کنیم».
منابع بانکی در تله تصمیمات نابجا
جهانگیری درباره مهمترین مشکل نظام بانکی گفت« :نظام بانکی نقش اصلی
در اقتصاد ایران دارد ،متاسفانه در دولت گذشته منابع بانکی در جاهای مختلف
گرفتار شد که یکی از این جاها معوقات بانکی است .مجموعهای از افراد منابع
بانکی را گرفتند و برنگرداندند و بخشی از این افراد آدمهای اقتصادی بودند که
باید به آنها فرصت داده میشد ولی بخشی از آنها سودجویان بودند .لذا نظام
بانکی باید سرمایهاش افزایش پیدا کند».
وی افزود« :طرح تحول بانکی تهیه شده است و جزو مهمترین طرحهاست.
ما توانستیم وام ازدواج را از  3میلیون به  10میلیون تومان افزایش دهیم و یک
میلیون نفر به مبلغ  9هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخته شد».

با خودتان مناظره میکنم
روحانی در سخنان پایانی خود گفت« :آقای رئیسی تا حال چند بار گفتهاند که
خوب است دولت فعلی با دولت گذشته مناظره داشته باشد .چرا با دولت قبل؟
من میگویم ما میتوانیم با خود آقای رئیسی مناظره کنیم .به هر حال افرادی که
در ستاد ایشان هستند و برایشان برنامه میریزند در همان دولت قبلی هم بودهاند».
وی با اشاره به گفتههای رئیسی درباره دولت پیشین ادامه داد« :شما مگر در
قوه قضاییه نبودهاید پس چرا به این موضوع رسیدگی نکردهاید که آمریکاییها
 8/3میلیارد دالر پول ملت را بلوکه کنند؟ شما که در سازمان بازرسی کل کشور
بودید چه کردید؟ در آن دولت نفت به یک فاسد سپرده شد،شما چه کردید؟
در دولت قبلی از جمله کسانی که با شما در قوه قضاییه همراه بودند ریاست
سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفتند و آن مسائل پیش آمد،شما چه کردید؟
شما هم در بازرسی کل کشور و هم در قوه قضاییه بودید ،چطور به این مسائل
رسیدگیکردید؟» روحانی ادامه داد« :مگر در دوران دولت قبلی قوه قضاییه نبوده
است؟ چطور االن تا موضوعی پیش میآید سخنگوی قوه قضاییه آن را اعالم
میکند که البته اشکالی هم ندارد و خوب است اما باید عدالت هم رعایت شود.
مگر در دولت قبلی سخنگوی قوه قضاییه و سازمان بازری نبود؟ آن زمان که
مردم برای خرید مواد دارویی و بهداشتی در خیابان صف می بستند و در بازار
سوزن برای تزریق پیدا نمیشد شما چه کاری انجام دادید؟»
وی اظهار کرد« :ما که دو سال است در موضوع گندم خودکفا شدهایم آیا
موضوعات را به آینده حواله دادهایم؟ امروز  21میلیون تن به مواد غذایی افزوده
شده است .آیا ما به موضوعات را به آینده حواله میدهیم؟»
روحانی در ادامه گفت« :در ابتدای دولت یازدهم میزان معوقات بانکی 15.1
درصد بوده است که این میزان امروز به حداکثر  10درصد رسیده است در نتیجه
ما توانستهایم بانکها را در مسیری درست قرار دهیم .نظارتی که امروز در بانکها
انجام میشود به هیچوجه با دولت قبل قابل مقایسه نیست».
او با بیان این جمله که نباید غیراخالقی حرف بزنیم ،خطاب به قالیباف گفت:
«آقای قالیباف چرا کالم غیراخالقی به کار میبرید؟ شما که نیاز ندارید؛ در طول
این چهار سال با همه امکانات خود علیه دولت کار کردید و به همراه دوستان
خود هر روز دولت را تخریب کردید و ساختمانهای مجللی در شمال تهران
گرفتید و شبانهروز علیه دولت فیلم درست کردید و تمام تیترهای روزنامه شما
علیه دولت بوده است؛ شما دیگر نیاز نیست بیش از این تخریب کنید .این روزها
نیز شبانه سیدی و جزوههایی از سمت دوستان شما پخش میشود».
رئیس دولت یازدهم سخنان خود را چنین پایان داد« :مردم در روز جمعه 29
اردیبهشت تصمیم خود را اعالم خواهند کرد».
برنامه دولت شما برای رونق تولید و اشتغال پایدار در صنعت ،کشاورزی و
خدمات به ویژه دانشگاهیان و جوانان چیست؟
تولید ،زیربنای حفظ ایران
پرسش بعدی از هاشمیطبا صورت گرفت؛ «برنامه دولت شما برای رونق
تولید و اشتغال پایدار در صنعت ،کشاورزی و خدمات به ویژه دانشگاهیان و
جوانان چیست؟» او گفت« :طبیعی است عظمت و استقالل ایران و آینده ایران
بر اساس تولید پا برجا خواهد ماند .همانطور که در جلسات گذشته عرض کردم
زیر بنای حفظ ایران تولید است .در جریان  8سال دفاع مقدس ،شهدا با خون
خود ایران را حفظ کردند پس از آن ما چه کردیم .ایران نفت ،خاک،آب ،گاز،
جنگل،هوا و رودخانههای خود را در اختیار ما گذاشت و ما آن را تخریب کردیم».
وی افزود« :همانطور که مقام معظم رهبری چند روز پیش نیز اشاره کردند
عظمت ایران باید حفظ شود .در اقتصاد مقاومتی در این راستا به صادرات اهمیت
ویژهای داده شده است .همچنین اصالح قانون بانکداری نیز ضروری است .از
سوی دیگر استفاده از نیروهای تالشمند که امروز در اصناف و کارفرمایان نمود
پیدا کرده هم باید استفاده کنیم،چرا که آنها با گسترش کار خود به اهداف ما
کمک میکنند».

کشور را معطل گذاشتهاید
رئیسی در واکنش به سخنان روحانی و جهانگیری درباره مشکالت بانکی
گفت« :من در مناظره قبل اعالم کردم که یک بار برای همیشه تلویزیون مناظرهای
بین آقای روحانی و دولتمردان قبل صورت دهد تا آنها با هم بنشینند صحبت کنند
و دیگر این بحث ها تمام شود که ما هر چه میگوییم آقای روحانی به دولت
قبلی نسبت ندهد .آقای روحانی اشاره میکنند که دولت بعدی برای کشاورزی
فالن برنامه را داریم .آقای روحانی چرا در همین دولت آن کار رانجام ندادید؟
شما چهار سال کشور را به ناحق و ناروا معطل گذاشتید و االن هم میگویید در
دولت بعد فالن کارها را انجام میدهم و باز از ارائه گزارش صد روزه سخن
میگویید .شما همه چیز را بهآینده حواله میدهید ».تولیت آستان قدس افزود:
«یکی از گالبیهایی که باید از برجام میچیدیم سرمایهگذاری خارجی بود .االن
میزان جذب سرمایه خارجی چقدر است؟  500میلیون دالر است یعنی کمتر از
یک میلیارد دالر ».وی ادامه داد« :طبق آماری که داریم صادرات غیرنفتی با 10
درصد کاهش روبهرو بوده است اما شما میگویید صادرات غیرنفتی افزایش
داشته است .شما صادرات میعانات را که باید در بخش صادرات نفتی قرار گیرد
از میزان صادرات غیرنفتی کم کنید و ببینید چقدر باقی میماند؟ این آمارسازی
است ،نه ارائه یک آمار دقیق ».سپس نویت به کاندیدای آرام این دوره رسید.
هاشمیطبا به نوعی پاسخ رئیسی را داد و گفت« :بدون تردید مشکالت بانکی
از دولت قبل و شاید دولتهای قبلتر به ارث رسیده است .اینکه نگوییم دولت
قبل چه کرده مراجعه به تاریخ را معوق میکنیم .این در حالی است که همیشه
باید در رسیدگی به مسائل به مسائل تاریخی هم توجه کنیم».
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در نظام بانکی کشور اظهار کرد« :اگر قرار
است بانکداری در کشور به توسعه ،تجارت و صادرات کمک کند باید در آن
موضوعات مربوط به قرض و وام به درستی مورد توجه و اجرا قرار بگیرد».

 80درصد واحدهای تولیدی خوابیدهاند
میرسلیم در پاسخ به این سخنان ،رئیسجمهور را مورد سئوال قرار داد:
«من میخواهم که آقای روحانی من را روشن کند و پاسخم را بدهد .علت
واقعی خوابیدن صنعت و تولید چیست؟ علت واقعی موضوع ،به بیتوجهی
دولت به رکود باز میگردد .دولت آمد تورم را کنترل کند که گرفتار رکود شد.
این را خودتان بگویید و راحت مطرحش کنید ،علت اصلی همین است ».وی
تأکید کرد« :امروز حدود  80درصد واحدهای تولیدی خوابیدهاند ،دولت چطور
میتواند آن واحدهای تولیدی را مجدد احیا کند و میخواهد چه برخوردی با
این مسائل از خود نشان دهد؟» این کاندیدای ریاست جمهوی با تأکید بر اینکه
باید موضوع بهرهوری مورد توجه قرار گیرد ،گفت« :دولت با بهرهوری ضعیفی
که در اقتصاد کشور وجود دارد چه میخواهد کند؟ همه سرمایهگذاریهایی
که تاکنون انجام شده را به برجام نسبت میدهید اما از داخل کشور هم میتوان
سرمایهگذاریهایی انجام داد .تولید امروز کشور ما  85درصدش دولتی است.
آقای روحانی میخواهید با آن چه کنید؟ این دولت ضعفها را به دولت قبلی
نسبت میدهد اما خودش هم شکست خورده و هیچ کاری نکرده است .این
دولت واقع ًا چه کرده است؟» روحانی پاسخ داد« :با موفقیت در توافق هستهای
درآمد کشور در سال جاری  20میلیارد دالر افزایش مییابد .در این زمینه ما برنامه
داریم که  15میلیارد از این میزان را با همکاری بانکها به توسعه و سرمایهگذاری
تخصیص دهیم و  3الی  5میلیارد دالر دیگر را نیز برای حمایت از فقرا و اقشار
آسیبپذیر اختصاص دهیم».

بانکداری شما براساس رباخوری است
قالیباف هم گفت« :ما معتقد هستیم دولت در اداره و نظارت بانکها ناکارآمد
بوده است ».وی روحانی را خطاب قرار داد و افزود« :وقتی میگویید دولت
قبل ،از نظر من دولت قبل شما هستید .چهار سال فرصت داشتهاید .چهار سال
دیگر میخواهید وعده بدهید .هیچ اصالحی طی این سالهایی که شما در دولت
بودهاید صورت نگرفته است ».نوبت به میرسلیم رسید که او هم رئیسجمهور

فعالیت تمام دولت گذشته در ستادها
نوبت نقد به جهانگیری رسید که گفت« :من از دوستانی که ناراحت هستند
که چرا به دولت گذشته میپردازیم میخواهم که حرفهای ما را تحمل کنید.
چرا که من فکر میکنم که دولت گذشته امروز در این مناظره نشسته است و
تمام افراد دولت گذشته در این ستادها فعالیت میکند.
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آنچهبایدازمسمومیتها بدانید

مسمومیت با آهن
محسن بنائی
متخصص طب اورژانس
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ترکیبات حاوی آهن به خصوص در خانههایی که خانمهای جوان و
کودکان خردسال زندگی میکنند بهطور گستردهای در دسترس قرار
دارند .به دلیل جذابیت رنگ روشن این ترکیبات و قرصهایی که
روکشهای حاوی شکر دارند بسیار مستعد بلعیده شدن توسط کودکان
هستند .خانمهای در سنین باروری ،بهدلیل دسترسی به فرآوردههای
حاوی آهن و افزایش استرس حین بارداری و دوره بعد از زایمان ،در
معرض خطر مصرف بیش از حد آهن هستند.
فارماکولوژی
کل ذخیره آهن بدن در بزرگساالن بهطور متوسط  4گرم است .حدود دو
سوم آهن بدن در هموگلوبین وجود دارد و مابقی آن در سایر پروتئینهای
حاوی آهن مثل میوگلوبین ،سیتوکروم و سایر آنزیمها و کوفاکتورها
یا به صورت ذخیره بصورت فریتین است .میزان توصیه شده مصرف
خوراکی آهن روزانه  8میلیگرم برای پسران ،مردان جوان و خانمهای
یائسه 18 ،میلیگرم برای خانمهای سنین باروری و  27میلیگرم برای
خانمهای باردار است .به دلیل اینکه زیادی آهن سمی است ،بدن انسان
از مکانیسمهای مختلفی برای حفظ هومئوستاز آهن استفاده مینماید
که شامل اتصال به پروتئینهای پالسما ،ذخیره داخل سلولها و از همه
مهمتر تنظیم جذب آهن از دستگاه گوارش است.
آهن غیرآلی  Bioavailabilityکمتر از  10درصد دارد و آهن
فروس (دو ظرفیتی) بهتر از آهن فریک (سه ظرفیتی) جذب میشود.
فرموالسیونهای مختلف آهن در جدول  1به طور خالصه ذکر شدهاند.
آهن به شکل فریتین در بدن ذخیره میشود .در شرایط طبیعی تمام
آهن در گردش در داخل خون به ترانسفرین متصل است وآهن به شکل
آزاد در خون وجود ندارد .آهن  CHELATEDمشابه آنچه که در
گوشت دیده میشود بهتر از آهن یونی جذب شده و فرآوردههایی که
این نوع آهن را در ترکیب با اسیدهای آمینه دارند (مثل گلیسینات) ،از
نظر جذب آهن فوایدی مشابه خوردن گوشت دارند.

 20-35عدد قرص آن در صورت مصرف همزمان باعث مسمومیت
متوسطی میشود .مولتیویتامینهای اطفال معموال حاوی mg 18-10
آهن المنتال در هر قرص هستند ،لذا خطر بسیار کمتری نسبت به
قرصهای بزرگساالن دارند.
عالیم بالینی
برای مسمومیت بالینی  5مرحله توصیف شده است:
 1مرحله  :1دردشکمی ،تهوع و اسهال رخ میدهد .فقدان عالیم
گوارشی طی  6ساعت اول بعد از مصرف دارو قطعا مصرف مقادیر
سمی آهن را رد میکند.
 2مرحله  :2یا مرحله نهفته که همیشه رخ نمیدهد .طی  6-24ساعت
از مصرف دارو رخ میدهد که عالیم گوارشی بهبود یافتهاند .در این
مرحله علیرغم بهبود و فقدان عالیم گوارشی کاهش حجم در گردش
و بدتر شدن اسیدوز متابولیک رخ میدهد.
 3مرحله  :3عالیم مسمومیت سیستمیک به صورت شوک و اسیدوز
الکتیک رخ میدهند .کواگولوپاتی باعث تشدید خونریزی و هیپوولمی
میشود .گاهی در این مرحله نارسایی کلیه ،کاردیومیوپاتی و نارسایی
سایر ارگانها رخ میدهند.
 4مرحله  :4مرحله کبدی است که  2-5روز بعد از مصرف دارو رخ
میدهد .به صورت افزایش آمینوترانسفرازها و گاهی نارسایی کبدی
تظاهر میکند.
 5مرحله  :5شامل عوارض تاخیری مثل انسداد خروجی معده هستند
که نادر بوده و  4-6هفته بعد از مصرف دارو رخ میدهد.
تشخیص
تستهای آزمایشگاهی
باید شامل  ،CBCسطح الکترولیتهای سرم ،تستهای انعقادی ،گلوکز
و سطح آهن سرم باشند .این آزمایشات جهت ارزیابی وضعیت کلی بیمار
هستند و مسمومیت با آهن عمدتا یک تشخیص بالینی است .در موارد
خفیف انجام  ABGو سنجش
سطح الکتات ضروری نیست
و تعیین سطح الکترولیتها و
بالطبع آنیون گپ کفایت میکند.

است (به دلیل خطر خونریزی و نیاز احتمالی به تزریق خون).
جهت ارزیابی شدت مسمومیت و هدایت درمان ،سطح سرمی آهن
را با احتیاط تفسیر کنید .معموال سطح سرمی آهن که طی  4-6ساعت از
خوردن به دست آمده ،با شدت مسمومیت ارتباط دارد اما سطح سرمی
پایین مسمومیت را به طور قطعی رد نمیکند .سنجش  TIBCارزش
اندکی در ارزیابی این بیماران دارد زیرا در حضور سطح باالی آهن سرم
یا دفروکسامین سطح آن به طور کاذب افزایش مییابد.
تصویربرداری
قرصهای فروس سولفات استاندارد و آهن احیا شده رادیواپک هستند
و معموال در رادیوگرافی ساده دیده میشوند .اما بسیاری از فرآوردهها مانند
قرصهای جویدنی اطفال و فرآوردههای مایع معموال دیده نمیشوند ،لذا
فقدان مواد رادیواپک در رادیوگرافی مصرف خوراکی آهن را رد نمیکند.
درمان
تشخیص بالینی است .درمان باید بر اساس عالیم و نشانهها صورت
گیرد و سطح سرمی آهن به تنهایی ارزشمند نیست .بیمارانی که در
بدو ورود به اورژانس بدون عالمت هستند ،مقادیر سمی آهن مصرف
نکردهاند و معاینه طبیعی دارند را باید تحت نظر گرفت و نیازی به
درمان اختصاصی ندارند.
بیماران با حداکثر  1-2نوبت استفراغ به دلیل تحریک معده ناشی از
آهن که از سایر جهات بدون عالمت هستند نیز نیازی به درمان اختصاصی
ندارند و فقط باید تحت نظر باشند.
بیماران با مسمومیت بالینی در ابتدا باید از نظر  ABCپایدار شده و
سپس باید آلودگیزدایی گوارشی و درمان با دفروکسامین را در نظر داشت.
در موارد استفراغ مقاوم اندانسترون یا متوکلوپرامید توصیه میشود .ب
یماران با استفراغ پایدار و عالیم حیاتی غیرطبیعی یا سایر عالیم
شوک باید تحت احیا تهاجمی با مایع وریدی و تجویز دفروکسامین
قرار بگیرند .کواگولوپاتی را باید با تجویز ویتامین  Kوریدی و/یا FFP
در صورت وجود اندیکاسیون درمان کرد .خونریزی شدید گاهی نیاز
به تجویز خون دارد.

آلودگیزدایی گوارشی
شربت ایپکاک نباید مورد استفاده قرار گیرد زیرا عالیم اولیه مسمومیت
را مخفی میکند و خود این بیماران نیز استفراغ میکنند لذا ارزش بیشتری
ندارد .زغال فعال ،مسهل ،بیکربنات سدیم خوراکی و فسفوسودا توصیه
نمیشوند .الواژ معده معموال موثر نیست زیرا قرصها اغلب بزرگ هستند
یا چندین ساعت از مصرف آنها گذشته ،اما در
موارد نادری از مصرف مقادیر بسیار
زیاد دارو و قبل از ایجاد استفراغ
یا مصرف فرآوردههای
آهستهرهش

ممکن است مفید باشد .دیدن قرصهای رادیواپک در گرافی دال بر
خطر بالقوه مسمومیت پیشرونده است و میتواند جهت هدایت اقدامات
آلودگیزدایی به کار رود .شستشوی کامل روده با پلیاتیلن گلیکول در
کودکان با مصرف مقادیر زیاد دارو موثر است.
تجویز  250-500 ml/hدرکودکان و  L/h 2در بزرگساالن از طریق
لوله نازوگاستریک میتواند قبل از جذب ،روده را از قرصهای آهن
پاک کند .اندوسکوپی جهت برداشت مقادیر بسیار زیاد آهن یا بزوآر
معدهای حاوی آهن کاربرد دارد .گاهی انجام گاستروتومی الپاروسکوپیک
ضروری میشود.
دفروکسامین
دفروکسامین به آهن آزاد ،آهن پالسما و آهن داخل سلولها و
میتوکندیها به جز آهن متصل به مولکولهای ارگانیک متصل شده و
کمپلکسی تشکیل میدهد که از طریق کلیهها دفع میشود .دفروکسامین
را میتوان بدون خطر در کودکان و خانمهای باردار مورد استفاده قرار داد.
اندیکاسیونهای تجویز دفروکسامین در فرد دچار مسمومیت با آهن
عبارتند از:
 .1مسمومیت سیستمیک
 .2استفراغ مداوم
 .3اسیدوز متابولیک
 .4عالیم پیشرونده
 .5سطح سرمی آهن دال بر مسمومیت متوسط یا شدید
بر اساس توصیه کارخانه سازنده ،روش ارجح تجویز در افرادی که در
شوک نیستند تزریق عضالنی است .اما اکثر متخصصین سمشناسی روش
تجویز وریدی را ارجح میدانند زیرا جذب دارو در روش عضالنی غیرقابل
پیشبینی است و با تجویز وریدی میزان دفع آهن از بدن بیشتر است.
دوز اولیه در بزرگساالن  mg 1000وریدی و در کودکان mg/Kg 50
وریدی است .جهت پیشگیری از افت فشارخون بیمار به دلیل سرعت
باالی تجویز دارو ،انفوزیون باید با سرعت پایین  mg/Kg/h 5شروع
شده و سپس افزایش یابد .در افراد دچار کاهش حجم و هیپوتانسیو نیاز
به احیا با مایعات وجود دارد.
هیپوتانسیون کنترااندیکاسیون تجویز دفروکسامین وریدی نیست .در
صورت تحمل بیمار سرعت انفوزیون را میتوان تا mg/Kg/h 15
افزایش داد .دوز کلی توصیه شده  360mg/Kgیا  6گرم در یک فرد
بزرگسال طی  24ساعت اول است که ابتدا دوز  mg 1000و سپس
انفوزیون  mg 500طی  4-8ساعت تجویز میشود.
تجویز مقادیر بیشتر دارو ممکن است باعث ایجاد عوارضی مثل
موکورمایکوز ،نارسایی کلیه ،سمیت ریوی و عفونت با یرسینیا انتروکولیتیکا
شود.
هنگامی که دفروکسامین دفع میشود رنگ ادرار تغییر میکند که به
طور کالسیک  vin roseنامیده میشود اما معموال به رنگ قهوهای یا
 rusty hueدر میآید .از بین رفتن این تغییر رنگ و ایجاد رنگ طبیعی
ادرار دال بر این است که آهن آزاد بیشتری برای اتصال با دفروکسامین
در بیمار وجود ندارد و مسمومیت قابلمالحظه بهبود یافته است .هدف
نهایی برای قطع دفروکسامین شامل بهبود بالینی و سطح طبیعی آهن،
نسبت طبیعی آهن به کراتینین ،و بهبود بالینی همراه با سطح طبیعی آهن
و رنگ طبیعی ادرار است .بهبود بالینی بیمار مهمترین فاکتور جهت
تصمیمگیری برای خاتمه درمان است.
سایر درمانها
شالتورهای خوراکی آهن مثل دفریپرون و دفراسیروکس ،که اگر
همزمان یا طی  1ساعت از مصرف آهن استفاده شوند ،باعث کاهش
جذب آن میشوند .اما این داروها نباید جایگزین دفروکسامین وریدی
در مسمومیت بالینی آهن شوند.
در افراد مبتال به نارسایی کلیه میتوان از همودیالیز و هموفیلتراسیون
استفاده کرد که باعث دفع کمپلکس آهن-دفروکسامین میشوند.
در مسمومیتهای شدید میتوان در همراهی با تجویز دفروکسامین
از  exchange transfusionنیز استفاده کرد.

پاتوفیزیولوژی
آهن ،کاتالیزوری قوی برای تولید اکسیدانهایی مثل رادیکالهای
آزاد است و در صورت مصرف مقادیر زیاد آهن با این مکانیسم باعث
تحریک مستقیم دستگاه گوارش و ایجاد استفراغ ،اسهال ،درد شکم،
زخم مخاطی و خونریزی گوارشی میشود .به دنبال این آسیب به دلیل
از بین رفتن سد اپیتلیومی روده ،آهن آزاد وارد گردش خون شده و
در دسترس کل بدن قرار می گیرد.
آهن آزاد باعث اسیدوز و سمیت گسترده در ارگانها شده و در نهایت
ایجاد اسیدوز الکتیک ،هیپوتانسیون ،سمیت کبدی و کواگولوپاتی (بدون
ارتباط به سمیت کبدی و به دلیل مهار ساخت ترومبین) میشود .اختالل
عملکرد میوکارد و عروق به دلیل اتساع عروقی ،اثرات اینوتروپ منفی
و رسوب مستقیم آهن در میوکارد رخ میدهند.
سمیت
میزان آهن المنتال خورده شده با خطر بالقوه سمیت ارتباط دارد
(جدول  .)2اثرات سمی با دوزهای خوراکی به اندکی mg/Kg 20-10
نیز گزارش شده است .به طور کلی مسمومیت متوسط با دوز 60-20
 mg/Kgاز آهن المنتال و مسمومیت شدید بعد از خوردن بیشتر از
 60mg/Kgآهن المنتال دیده میشود.
قرص فروس سولفات  mg 325که شایعترین ترکیب مورد استفاده
است ،حاوی  mg 65آهن المنتال است ،لذا در یک فرد بزرگسال تعداد

تعیین تکلیف بیماران
بیمارانی که مقادیر سمی آهن مصرف نکردهاند ،طی  6ساعت بدون
عالمت باقی میمانند (به غیر از  1-2نوبت استفراغ به دلیل تحریک معده)،
و معاینه آنها طبیعی باقی میماند ،را میتوان بدون خطر از بیمارستان
مرخص یا به مرکز روانپزشکی منتقل کرد.
بیمارانی که تحت درمان با دفروکسامین قرار میگیرند باید در ICU
بستری شوند.
اما در بیماران با مسمومیت متوسط و شدید یا افراد با مشکل
تنفسی انجام  ABGضروری است.
در اینگونه موارد تعیین گروه خونی و اسکرین خون نیز ضروری
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ادامه از صفحه 10
رشد منفی  7درصد چه بالیی سر این اقتصاد آورد؟ آقای میرسیلم شما
مهندس هستید اما نه آمار رسمی کشور را قبول دارید و نه میگویید که
آمارتان را از کجا میآورید .باألخره این کشور مرکز آمار دارد و آمار رسمی
ارائه میدهد .بر چه اساسی شما آماری جز آمار رسمی کشور را ارائه میدهد.
میآیید و میگویید  70درصد کارخانجات کشور تعطیل است».
جهانگیری ادامه داد« :ما در دولت مشکالت زیادی از کشور را حل کردیم.
ثبات اقتصادی را بازگرداندیم .مگر یادتان رفته که به صورت لحظهای ،نرخ ارز
عوض میشد و قیمت کاال تغییر میکرد .ما منابع را به سمت تولید بردیم .حاال
میشود کار کرد و سرمایه خارجی به دست آورد.آقای رئیسی میگوید ما سال
 95چه کردیم؛ سال  10 ،95میلیارد دالر سرمایه خارجی در وزارت دارایی
و اقتصاد ثبت شده که  3میلیارد دالر آن جذب شده است .ما اقتصاد کشور
را راه انداختیم ،سرعتش کم است اما انشاءاهلل سرعتش را هم زیاد میکنیم».
جهانگیری در ادامه خطاب به قالیباف گفت« :من یک جا به شما نگفتهام که
دروغ گفتهاید ،من گفتهام که خالف میگویید یا به شما گزارش خالف دادهاند.
بنده در زندگیام از هیچ رانتی استفاده نکردهام .اگر روزی زمینی گرفتهام که
داراییام خانهام است به قیمت رسمی روز ،خانه گرفتهام».
اما رئیسی درباره راهکار افزایش تولید گفت« :ما مواجه هستیم با کارگرهایی
که بیکار شدهاند و بسیاری از مشکالت این کارگاهها مشکل نقدینگی است.
متاسفانه دولت نقدینگی کم نداشته اما نقدینگی را به جای اینکه در تولید
استفاده کند به آدمهای بدحساب بانکی تسهیالت داده و بعضیها به نحو
خاصی این افراد تسهیالت گرفتهاند ».وی خطاب به مردم گفت« :آیا در طول
عمرتان شده که وامی را با بهره صفر درصد بگیرید که هیچ بهرهای نداشته
باشد؟ متاسفانه وامی با مبلغ  300میلیارد تومان داده شده که صفر درصد است
و بهره ندارد .شرایط عجیبی است به جای اینکه ما از کف بازار و کشاورزی
حرف بزنیم عدد و رقمی را میگوییم که معلوم نیست چه منشایی دارد».
پرسشی از پرسشگر
هاشمیطبا در جمعبندی سخنان خود گفت« :آقای میرسلیم به دنبال سوال
کردن از کاندیداها است و من هم تاسی میکنم و از ایشان میپرسم شما
 15سال رئیس هیات مدیره یک شرکت موتورسازی در شمال کشور بودید.
امروز وضعیت آن کارخانه چگونه است و شما چه تاثیری در آن داشتهاید؟»
وی با بیان اینکه اگر صنعت ما براساس صادرات نباشد محکوم به
فناست ،اظهار کرد« :صادرات ما براساس رفع نیازهای داخلی است و در
زمینه کاهش میزان تولید کارخانههای کشور یا خوابیدن آنها باید بگویم که
این کارخانهها دچار استهالک فنی و تکنولوژی شدهاند و من اصرار دارم
که بگویم ایجاد اشتغال باید از طریق توریسم انجام گیرد ».هاشمیطبا با
اشاره به برخی شعارهای انتخاباتی کاندیداها اظهار کرد« :امروز دوستان
میگویند که ما میآییم و سالی یک میلیون شغل درست میکنیم من هم
میگویم ماهی یک میلیون شغل درست میکنم .یک قالب خشت دست
مردم میدهم و می گویم شغل درست کردهام اما آیا این ایجاد شغل است؟
شغل ،سرمایه گذاری تکنولوژی و فناوری میخواهد».
اقالم سفره مردم کمتر شده
کاندیدای بعدی که در جایگاه قرار گرفت ،حجتاالسالم رئیسی بود .از
او سئوال شد «برنامه شما برای قانون هدفمند کردن یارانهها چیست» .رئیسی
با تبریک نیمه شعبان پاسخ داد« :قرار بر این بود که یارانهها برای عده خاصی
داده شود و مابقی یارانهها هم در اقتصاد برای بهرهوری بیشتر صرف شود.
این یارانه امروز با فراز و فرود دارد تولید میشود اما ما شاهدیم وضعیت فقر
در این دولت با سیاستهایی که داشته است افزایش یافته و آمار مسووالن
رسمی میگوید که این میزان از  23درصد به  33درصد افزایش یافته است».
وی با بیان اینکه عدهای از فقرا امروز با  45هزار تومان یارانهشان زندگی
میکنند ،اظهار کرد« :ممکن است عدهای بگویند چطور میتوان با 45هزار تومان
زندگی کرد .باید رفت و زندگی این فقرا را دید .ما میگوییم که باید یارانه این
قشر افزایش پیدا کند و آقایان میگویند که از کجا این منابع تامین میشود»
رئیسی گفت« :بله موضوع تامین منابع مهم است و باید معرفی شود اما
بسیاری از حاملهای انرژی که در جریان هدفمندی یارانهها قیمتشان افزایش
یافت طبق قانون باید این مابهالتفاوت به خود مردم پرداخت شود .این باید
مشخص شود که دولت نسبت به مردم مسوولیت دارد یا ندارد .امروز سفره
مردم کوچک شده است .برویم از مردم بپرسیم که اقالم سفرهشان کمتر شده
یا بیشتر؟ با چنین وضعیتی باید یارانهها افزایش پیدا کند که انشاءاهلل در
برنامهای که به مردم ارائه میدهیم هم منابع ایجاد شغل و هم افزایش یارانه
را اعالم خواهیم کرد».
یارانه از آسمان نزول میکند؟
اما هاشمیطبا خطاب به گوینده این جمالت گفت « :آقای رئیسی دو
بار گفتند منابع دیگر پیش بینی شده ،بگویند که این منابع دیگر از کجاست.
نفری  45هزار تومان در دولت قبل یارانه دادیم ،میوه  10برابر ،بنزین  8برابر
و مسکن  3برابر شد یعنی ما گفتیم  45هزار تومان می دهیم اما  300هزار
تومان تورم در آوردیم .مگر می شود یارانه از آسمان نزول کند».
وی افزود« :دولت بسیار تالش کرد تورم را کنترل کند و نباید این موضوع
فراموش شود .گروهی که دوست دارند یارانه بگیرند رای بدهند به یارانه و
بگوییم که منابع تامین شده است .درآمدهای دولت مشخص است پول ارز
مشخص است و بانک مرکزی پول را حساب میکند و دست دولت می دهد،
پولی است که دولت در فروش ارز بخاطر واردات درمیآورد».
و بازهم  4درصدیها
قالیباف درباره هدفمندی یارانهها« :امروز کسانی که میخواهند کار ایجاد
کنند تحت فشارهایی از جمله قاچاق کاال و واردات بیرویه اعتمادشان
را از دست دادهاند و به دلیل نگرانیهایی که دارند به حاشیه رفتهاند.
علت این شرایط آن است که  4درصدیها بدون هیچ تالشی به دنبال
بردن بیشترین منفعت از اموال کشور هستند ».وی خطاب به رئیسی گفت:
«سوال من از جنابعالی این است که با توجه به اینکه رسیدگی به محرومین
وظیفه همه ماست ،آیا واقعا در دولت خود برنامهای برای برخورد با این
افراد دارید یا خیر؟» میرسلیم نیز به لزوم شفافیت و صداقت اشاره کرد
و گفت« :باید طبق برنامه و اصول فارغ از برنامههای سیاسی و انتخاباتی
وارد عرصه هدفمندی یارانهها شد .بیتوجهی به این موضوع نتیجهای جز
رکود و بیکاری نخواهد داشت .اینکه فقط بگوییم این پول را میخواهیم

به فقرا بدهیم کافی نیست باید برنامهای برای آن داشت».
بازگشت به  4سال پیش
اما روحانی در واکنش به سخنان رئیسی درباره هدفمندی یارانهها اظهار
داشت« :بسیار مهم است که مردم بدانند که عدهای دنبال بازگشت به چهار سال
پیش هستند و خیلی روشن این موضوع را بر زبان میآورند که میخواهند
مثل دولت قبلی که بین مردم پول پخش میکرد ،پول پخش کنند.آن زمان هم
دولت سابق باید  17هزار میلیارد یارانه میداد که تخلف  42هزار میلیاردی
کرد  ،پروندهاش هم موجود است و امروز هم  70هزار میلیارد وجود دارد
که میتوان همه آن را به مردم داد اما در آن صورت باید وضعیت بهداشت
به گذشته بازگردد و گازرسانی به روستاها متوقف شود اما ما معتقدیم که
باید پرداخت یارانهها به همین شکل ادامه پیدا کند ولی یک نظام جامع برای
بهداشت کشور تشکیل شود ».در ادامه جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه یکی
از اتفاقات بدی که در دولت قبل افتاد کوچک شدن سفره مردم بود خاطر نشان
کرد« :براساس آمار موجود سفره روستاییان  35درصد و سفره شهری ها 25
درصد نسبت به قبل کاهش یافته است که این نتیجه سیاست ها و تصمیمات
نادرست بود .همانطور که گفته شد  45هزار تومان در جیب مردم گذاشته
شد ،اما دولت  200هزار تومان از جیب آنها برداشت کرد .امروز آقایان آمدهاند
از فقر مردم استفاده ناصحیح میکنند ».وی تاکید کرد« :آقایان محترم عزت
ملت را حفظ کنید و سرزده به خانه فقرا نروید تا به عنوان تبلیغات عکس
و فیلم بگیرید و آن را پخش کنید .ما می خواهیم معیشت توانمندی و عزت
مردم ایران را حفظ کنیم .اگر آقای رئیسی  150هزار تومان بدهند برخالف
اهدافی که دارند عمل خواهد شد ».جهانگیری گفت« :در هر حالت که 150
هزار تومان به مردم بدهند ،یک میلیون تومان از جیب آنها وارد جیب دولت
میشود و اقتصاد کشور و طبقه محروم را نابود میکند».
کار تبلیغاتی میکنید
رئیسی در جمعبندی سخنان خود گفت« :سوال من این است که آیا
زندگی فقرا برای دولت مسئولیت میآورد یا نه؟ آقای روحانی میگوید
که درآمد مستمری بگیران را سه برابر افزایش داده است .ما میگوییم اگر
این کار الزم بود ،چرا زودتر انجام ندادید؟ اگر الزم نبود انجام دادنش در
شرایط االن امری تبلیغاتی است ،ما میگوییم کارهای تبلیغاتی نکنید ».وی
ادامه داد« :سازمانهای حمایتی باید کاری کنند که فقرا از تحت پوشش آنها
خارج شوند ،طرح سالمت از طرحهایی بود که با نیت خوب آغاز شد ،اما با
افزایش تعرفهها ببینید االن به کجا رسیده است ».رئیسی همچنین خاطرنشان
کرد« :آقای نوبخت مصاحبههایی میکند و حرفهایی میزند .این حرفها
همه انتخاباتی است .بنده اعالم میکنم که صداوسیما مناظرهای بگذارد بین
من و آقای روحانی نه به عنوان دولت قبل  ،من به عنوان نماینده یک قشر
مطالبهگر که حرفهایشان شنیده نمیشود انتقاداتم را طرح کنم .به من و آقای
روحانی وقت بدهند و بنده به عنوان نماینده اقشاری که حرفشان شنیده
نمیشود بیایم و حرف بزنم .شما چهار سال کشور دستتان بود و کشور را
به این روز انداختید .حاال میفرمایید کار و تولید که باید تولید انجام شود».
وی افزود« :شما یارانهها را گرفتید .هدفمند یارانهها مشخص است .هدفمند
کردن یارانه مشخص کرده که پولها کجا باید برود .شما دولت پرخرج هستید.
شما به عنوان دولت پرخرج روزی که دولت را گرفتید  100هزار میلیارد و
امروز  250هزار میلیارد هزینه دولت است.حقوقهای کارکنان را اضافه کردید
که نکردید ،یارانه را اضافه کردید که نکردید ،چطور است که  250الی 260
هزار میلیارد تومان هزین ه دولت است .اینکه هزینه دولت دو برابر شده نشان
میدهد که پرخرج است .چرا یارانه مردم را شما به عنوان دولت تصرف کنید.
آیا نسبت به بخش فقیر مسوولیت داریم یا نداریم؟ شما کار تبلیغاتی کردید .ما
میگوییم که بدبختی که پول و نون ندارد دولت نسبت به آن مسوولیت دارد
یا ندارد .چرا این کار را در روزهای پایانی انجام دادید .چه کارهایی که در دو
سه ماه اخیر نشده است .ای کاش تمام چهار سال آقای روحانی این کارها
را انجام میدادید و فقط در سه ماه آخر به استانها رفت و آمد نمیکردید.
اینها در راستای تبلیغات انتخاباتی است».
بحران اقتصادی در کشور
آخرین پرسش بخش اول مناظره آخر این بود که «مهمترین اولویتهای
شما برای افزایش رشد اقتصادی برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز
 1404چیست؟» قالیباف چنین پاسخ داد« :امروز کشور با یک بحران اقتصادی
روبروست که رکود ،بیکاری و گرانی آن را نشان میدهد .طبیعتا در حوزه
گرانی آنطور که گفته میشود تورم کنترل شده اما مردم میدانند که گرانی
وجود دارد و آن را در اقالم کاالهای مختلف میبینند ».قالیباف با بیان اینکه
معتقدم دولت روحانی نتوانسته است به کمک مردم بیاید ،گفت« :این دولت
حتی با افزایش هزینهها دست در جیب و سفره مردم کرده است که از جمله
افزایش قبوض آب ،برق و گاز که فشار یکنواخت را به قشر محروم وارد کرد
از جمله این موارد است ».قالیباف با بیان اینکه امروز شاهد فرار مالیاتی 40
درصد از مالیاتدهندگان هستیم ،خاطرنشان کرد« :در حال حاضر کمترین سهم
دریافت مالیات از مالیات بر ثروت افراد است که باید مورد توجه قرار بگیرد».
وی ادامه داد« :اشتغال مشکل بیکاری را حل و تولید را فعال میکند و
رونق را به اقتصاد باز میگرداند .ما باید به سمتی حرکت کنیم که نیروهای
جویای کار را شناسایی و برای آنها اشتغال ایجاد کنیم .باید بتوانیم دریافت
مالیات را به صورت عادالنه انجام دهیم و از درآمدهای حاصل از آن از اقشار
نیازمند حمایت کنیم».
برای چشمانداز کاری نکردهایم
میرسلیم در واکنش به صحبتهای قالیباف با بیان اینکه رسیدن به اعداف
سند چشمانداز ،فداکاری میخواهد ،گفت 12« :سال است که در مسیر رسیدن
به چشمانداز کاری نکردهایم .باید به اصل  44توجه کنیم که بدون آن به هیچ
جا نخواهیم رسید .اگر بخواهیم مماشات کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد».
وی با شاره به پرسش هاشمیطبا از خود ،ضمن اشاره پنهانی به بحرانی
بودن وضعیت شرکتی که رییس هیات مدیرهاش بوده ،گفت« :یک و نیم سال
در مورد شرکت به آقای جهانگیری میگفتیم که تکلیفش را مشخص کنید.
یکسال بحث و جدل کردم هیچ چیز هم از آن در نیامد .به چه حقی دولت
موتور فروشی میکند؟ این کار ،کار دولت نیست .اگر اصل  44درست اجرا
شود خودش یک انقالب است .بدون اصل  44به جایی نخواهیم رسید .به
اسم کارکنان بازنشسته فالن جا شرکتی باز می کنند بعد پشتش را میگیریم و
میبینیم که به خود دولت وصل است ».وی ادامه داد« :آقای روحانی بر هستههای

دانش بنیان تاکید میکنند .ما ماشین برقی را با حضور خودشان رونمایی کردیم
سوارش هم شدهاند ،اما انگار نه انگار ،ولش کردند به حالش خودش .آیا
این طرز کار کردن است؟ دولت نفهمید برای دولت اقتصادی چه باید بکند».
تجربه دیپلماسی داشتهاید؟
روحانی نیز در ادامه خطاب به قالیباف گفت« :من از قالیباف سوال دارم
که ایشان راجع به رشد اعالم کردند که درآمد ملی کشور را دو و نیم برابر
میکنند ،یعنی رشد  26درصدی .ما در هیچ کجای دنیا سابقه چنین رشدی
را نداریم .ایشان بگویند که در کدام کشور چنین رشدی بوده است .یکی در
چین بود که یکی دو درصد رشد هشت درصدی اقتصادی خوبی داشتند و
بعد ایشان میگوید که ما پتروشیمی راه میاندازیم و  600الی  400هزار شغل
ایجاد میکنیم ».وی ادامه داد« :حدود  9میلیون تن پتروشیمی در این دولت
اضافه کردیم .پتروشیمی در اروپا شغل مستقیم و غیر مستقیمش  16هزار
نفر است و در ایران شغل مستقیم و غیرمستقیمش  20الی  30هزار نفر می
شود .پس کو آن اشتغال؟» وی تاکید کرد« :در این دولت برای اولین بار بعد
از چشم انداز باالی رشد  8درصد رسیدیم یعنی در  10الی  20سال گذشته
چنین رشدی را شاهد نبودیم .ما می توانیم در دولت بعد آن را ادامه دهیم با
رشد خوب و کاهش تورم».
جهانگیری در نقد سخنان قالیباف گفت« :یکی از ملزومات این کار داشتن
سیاست خارجی است .آیا کاندیداهای محترم در دیپلماسی و گفت وگو و
مذاکره تجربه داشتهاند؟ آیا اطرافیان آنان ،طرفدار دیپلماسی هستند یا دنبال
تنشزایی؟ آیا قادر هستند که سرمایه خارجی را جذب کشور کنند؟» این
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری خطاب به قالیباف اظهار کرد« :آیا در
اطرافیان شما کسی هست که بتواند  65هزار میلیارد دالر سرمایه خارجی را
جذب این کشور کند که برای توسعه و رشد اقتصادی کشور الزم است؟
شما شهر تهران را گران اداره کردید؟ شما به بخش خصوصی نمیگویم که
بها ندادید اما کم بها دادید .شما اکثر پروژههای تهران را به نهادهای نظامی
سپردید ».جهانگیری همچنین خطاب به میرسلیم اظهار کرد« :آقای میرسلیم
من شما را به انصاف میشناختم .نگویید که در این دولت خصوصیسازی
انجام نشده است .ما کدام شرکت را خصولتی کردیم؟ ما هر شرکتی را که
واگذار کردیم به بخش خصوصی واگذار کردیم .درباره آن شرکتی که اشاره
کردید چون نام نبردید من هم نام نمیبرم اما نهاد قدرتمندی پشت آن شرکت
قرار داشت که نتوانستیم آن شرکت را برای خصوصیسازی از آنها بگیریم».
رکود رکورد زده است
رئیسی با بیان اینکه  6درصد از رشد اقتصادی  7درصدی اعالم شده منوط
به بخش نفت است ،اظهار کرد« :رشد  1الی  1.5درصدی برای اقتصاد و تولید
قابل نیست 129 .شرکت آماده طی کردن مراحل خصوصی سازی در اصل
 44بودند اما تنها  25الی  26شرکت این روند را طی کردند .این در حالی
است که باید این کار خیلی سریعتر پیگیری میشد ».این کاندیدای انتخابات
ریاست جمهوری با انتقاد از برخی از رقبای خود گفت« :برخی از کاندیداها
جوری صحبت میکنند که گویا فرد دیگری اختیارات را بر عهده دارد .اگر
که فرد دیگری این حرفها میزد قابل قبول بود اما کاندیداهایی که امروز
در دولت سمت دارند نمیتوانند این مسائل را مطرح کنند ».رئیسی با تاکید
بر اینکه رکود در کشور رکورد زده است ،خاطر نشان کرد« :آقای روحانی
چند بار اعالم کرده اند که اقتصاد از رکود عبور کرده است در صورتی که
وضعیت کارخانهها و بیکاری موضوع دیگری را نشان میدهد ».وی با بیان
اینکه معتقدیم همه مسائل حتما با دیپلماسی عزتمندانه قابل حل است تاکید
کرد« :ما میتوانیم با کشورهای همسایه زمینه صادرات و همکاریهایی داشته
باشیم ».این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد« :چنانچه بخواهیم
در ارتباط با موضوع اشتغال مشکالت را حل کنیم باید پیشرانههای اقتصاد و
تولید مانند مسکن و کشاورزی را فعال کنیم ،مبارزه با قاچاق و فساد سازمان
یافته را جدیتر کنیم و همچنین واردات را کنترل نماییم».
میخواهیم علم را تغییر دهیم
هاشمیطبا نیز در نقد سخنان قالیباف خاطرنشان کرد« :واقعیت این است
که ما به حرف آدمهای عاقل و اقتصاددان که راهحل علمی نشان میدهند
گوش نمیکنیم .دادههایی که به ما میرسد را توجه نمیکنیم و میخواهیم علم
را تغییر دهیم ».وی ادامه داد« :در زمانی که تحریم بودیم و باید کمربندهایمان
را محکمتر میبستیم با اقدامات اجرایی خواستیم نشان دهیم که هیچ اتفاقی
در کشور نیفتاده است .رفتیم و کاالهایی گرانتر از آنچه که بود را از خود
تحریمکنندگان خریدیم و رنگ روغن به جامعه زدیم .این رنگ روغنها و
سیاهنماییها هر دو از یک جنس است و توسعه ایجاد نمیکند ».هاشمیطبا
سپس گفت« :االن هم یک جوری مسائل را نشان میدهیم که انگار در کشورمان
واویال است .مردم سرکارشان هستند و زندگیشان را میکنند بعد اگر یک
کارگردانی فیلمی از ایران در خارج از کشور نشان دهد میگویید سیاهنمایی
شده است ».وی همچنین گفت« :اگر میخواهید کار را درست انجام دهید
باید از اقتصاددانها و بازرگانانمان استفاده کنیم تا به توسعه برسیم وگرنه در
 1404هم به هیچجا نخواهیم رسید».
 5میلیون شغل ایجاد میکنم
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در جمعبندی سخنان خود گفت« :سابقه
اجرایی من مشخص است .هیچوقت خلف وعده نکردهام .مردم مطمئن باشید
 5میلیون شغل را با تاکید بر کشاورزی و صنایع کوچک ایجاد خواهم کرد».
وی افزود« :آقای روحانی شما در صحبت هایتان به گونهای تعریف کردید
که انگار امروز اشکالی در اقتصاد وجود ندارد .واقعا بحران اقتصادی وجود
دارد .هر چقدر هم بگویید نمیتوانید از کارنامه دولت دفاع کنید .کارنامه
دولت ،کارنامه قابل دفاعی نیست .امروز برنامه ششم تصویب شد .شما چه
چیزی به دولت دادید ».وی ادامه داد« :ما باید به بخش خصوصی اعتماد داشته
باشیم اما رفتار دولت در این دوره به شکلی شده که زمان قاجار را به یاد می
آورد .صنعت مس این کشور دست کیست و سودش به کجا می رود؟ قطعا
با این رویکرد نمی شود کار را درست پیش برد «.کاندیدای انتخابات ریاست
جمهوری تاکید کرد« :من در دولت نبوده ام اما قویترین دیپلماسی شهری
در تهران بوده است و در همه دوره ها دبیرخانه بین المللی این دیپلماسی در
تهران تشکیل شده است ».وی خطاب به جهانگیری و روحانی اظهار کرد:
«شما دروغ گفتید و درباره آن  2200میلیارد باید جواب دهید .شما و شخص
آقای روحانی از رانت امالک نجومی استفاده کردید و  800متر زمین را متری
سههزار تومان گرفتهاید که باید به آن پاسخ دهید».

گزیده بخش دوم مناظره
در بخش دوم مناظزه ،از هر کاندیدا یک سئوال پرسیده شد که اغلب،با پاسخهای بیربط
همراه بود.

اعالم لیست اموال

در این بخش قالیباف گفت :الزم میدانم همانطور که قول داده بودم اموال خود و
خانوادهام را به اطالع مردم عزیز برسانم .وی با نشان دادن برگهای رو به دوبین ادامه داد:
داراییهای من و بستگانم در کانال تلگرامی من اعالم شده و در اختیار مردم قرار گرفته
است .قالیباف سپس به پرسش طرح شده اشاره کرد و اظهارکرد :ما بر طبق برنامه ششم و
سند چشمانداز برنامهها را در حوزههای کشاورزی و روستایی ادامه میدهیم .در روستاها با
صنایع کوچک و خانگی برنامهها را پیش میبریم .تا زمانی که مبارزه با فساد صورت نگیرد
در حوزه های کشاورزی و صنعت موفق نمی شویم.

کنایه به رئیسجمهور

رئیسیدرپاسخبهاینپرسشکهبرنامهشمابرایمبارزهبافساداقتصادی،رانتخواریوفساد
سازمانیافتهچیست،گفت:امنیتسازماناداریکشوردرگرومبارزهبافساداست.دولتباید
ساختارهای فسادزا را اصالح کند تا شاهد این نباشیم که هر روز یک فساد در نظام اداری مطرح
شود .رئیسی با بیان اینکه برخی مواقع شاهد مقاومت در برابر مبارزه با فساد هستیم ،اظهار کرد:
یک وقت میگویند نزدیکترین فرد به شما دارد فساد میکند اما در برابر آن مقاومت میشود.
ما مصمم هستیم که در دولت کار و کرامت به هیچ کس اجازه ندهیم که در نظام اداری فساد کند
و اگر کسی هم به دنبال فساد رفت گوش او را بگیریم و او را از آن اداره بیرون بیندازیم .مردم
دغدغهمند مبارزه با فساد اداری هستند و این مساله قابل حل است.

افشاگری سربسته

روحانی در پاسخ به این پرسش که به نظر جنابعالی فرصتها و تهدیدات رشد نقدینگی
چیست به اظهارات رئیسی واکنش نشان داد و گفت :شما هنوز یک قاضی محترم هستید .شما
قاضی بودید و هنوز هم هستید آن وقت اینجوری به مردم تهمت میزنید؟ من با هیچ کسی عقد
اخوت نبستهام و با هر کسی که تخلفی کرده باید با او با اشد مجازات برخورد شود.
روحانیاظهارکرد:آقایرئیسیمیگوییدبافسادمبارزهکنیددرحالیکهدرپرونده12هزار
میلیاردی یک طرف آن ،آن قاضی عزل شده بود و یک طرف دیگر همکار شما بود ،که فرار کرد.
طرف دیگر نیز یک مقام دولتی بود که امروز در ستاد شما حضور دارد .چرا با فساد روشنی که
پروندهاش روشن است برخورد نکردید؟

کنایه خیریهای

جهانگیریخطاببهقالیبافگفت:آقایقالیبافادبوصداقتچیزبسیارخوبیاستآن
رارعایتکنید.اگرجزخانهایکهدرتهراناعالمکردهاماموالیازمنیافتیدآنرابهشمامیدهم.
زندگی من را شخم زدند اما زندگی من از این برگه سفیدتر است .جهانگیری همچنین گفت:
خیریه ای هم ندارم که به عنوان اموال در اختیار فرزندانم قرار بدهم .شعار ندهید برنامه دادن
سخت است اما شعار دادن ساده است .بگویید چه برنامه ای دارید تا در مورد آن صحبت کنیم.

آخرین تالشها و افشاگریها

قالیباف بخش جمعبندی صحبتهای خود اظهار کرد :چون آقای روحانی و جهانگیری
مطالبی را گفتند من باید موضوعاتی را مطرح کنم که فکر میکنم اگر به آنها اشاره نکنم حق
همه مردم مظلوم و محورم و همه ایرانیان را ضایع کردهام .وی گفت :امروز مشکل اساسی
عدم رشد اقتصادی کشور ،فرصتهای نابرابری است که در حوزههای اقتصادی و اجتماعی
ایجاد شده است .این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به روحانی تاکید کرد:
آقای روحانی جنابعالی میفرمایید هر کسی که هست باید با او برخورد شود؛ اولین برخورد
را خودتان انجام دهید؛ شما که معطل هستید بستگان شما در کنار شما امروز چه میکنند؟
در حوزههای مالی ،اقتصادی و بانکی؛ و من مطلع هستم که شما مطلع هستید؛ چرا برخورد
نمیکنید؛ چون خود شما هم از این رانت استفاده میکنید .وقتی که از این رانت استفاده کردید
نمیتوانید با آنها برخورد کنید .قالیباف ادامه داد :آقای روحانی وقتی جنابعالی حدود  800متر
زمین به قیمت متری  3هزار تومان در سال  70می گیرید حتما شجاعت برخورد با متخلف را
ندارید و این درد کشور است.
وی همچنین خطاب به جهانگیری اظهار کرد :آقای جهانگیری جنابعالی می گویید نمی
گویم ولی می گویید و دروغ به مردم می گویید شما بگویید که  385متر زمین را در دهه  80به
قیمتمتری140هزارتومانازبیتالمالدرونکگرفتهایدبعدبهمامیگوییدکهامالکنجومی؛
چرا این امالک را به نقد و اقساط به مردم بدخت نمی دهید .درد ما این است که شما می خواهید
با فساد مبارزه کنید .این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اگر حق مردم مطرح
نبوداینمسائلرابهزباننمیآوردمافزود:مناسنادمربوطبهاینزمینههاراکهبهنامشخصاین
دو نفر است آوردهام؛ به همین دلیل است که این افراد می گویند نمی شود و نداریم.
جهانگیری در آخرین فرصت باقی مانده در بخش دوم مناظره انتخاباتی کاندیداهای
ریاست جمهوری گفت :ملت ایران شرایط دشوار است و ما از تحریم ها عبور کردیم و منطقه ما
حساس است .ما باید جنگ را از کشور دور کنیم .اوضاع منطقه نگران کننده است باید مواظب
ایران باشیم .باید از کشورمان حراست کنیم .نباید سفره مردم کوچک شود .ما می توانیم با
برنامه هایی که گفتیم مسایل و مشکالت را حل کنیم .مردم ،فرهنگیان ،کارکنان دولت ،کارکنان
نیروهایمسلح،بازنشستگانتامیناجتماعی،پرستارانواعضایشورایاسالمیشهروروستا
و خبرنگاران و اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و خانواده های شهدا ،وکال و قضات همه و همه
به صحنه بیایید ،یک لحظه رای می دهید آینده را رقم می زنید .وی افزود :ما زمان خطا نداریم.
باید تصمیم بگیریم.آقای قالیباف شما  12سال شهردار بودید این سومین بار بود که کاندیدا می
شوید فکر می کنید مردم تهران نسبت به 12سال قبل از ترافیک  ،جمع آوری زباله ها و متکدیان
و  ...راضی ترند .اگر راضی بودند در انتخابات سال  700 ،92هزار رای نمی آوردید؟ نفر آخر
لیست نمایندگان یک میلیون و خرده ای رای آورد .ما سهام عدالت را واقعی می کنیم .سه سال
بر روی آن کار شده است .از شهریور سال  96هر تحت پوشش کمیته امداد مالک  10میلیون
تومان در کارخانه ها خواهد شد.
حسنروحانیکاندیدایانتخاباتریاستجمهوریدربخشپایانیسخنانشدرسومین
مناظره انتخاباتی با بیان اینکه من مایل نیستم برخی مسائل را مطرح کنم ،اظهار کرد :مجبورم
به مردم شریف ایران اعالم کنم که پرونده سال  84آقای قالیباف در اختیار من بود و نگذاشتم
منتشر شود و با برخیها در دبیرخانه دعوا کردم که نباید در آستانه انتخابات هیچکس از این
پرونده مطلع شود که اگر من آن مردانگی را نکرده بودم شما آقای قالیباف االن اینجا ننشسته
بودید .وی خطاب به قالیباف گفت :آقای قالیباف شما که طرحت همیشه لوله کردن بود و هر
وقت به دبیرخانه میآمدید میگفتید بگذارید من ظرف دو ساعت دانشجویان را لوله میکنم.
ما اگر جلوی شما نایستاده بودیم که االن همه دانشگاههای ما پر از لوله بود .شما نمیخواهد
راجب امالک و اموال مردم صحبت بکنید و بگویید ما که همه اموالمان در اختیار قوه قضاییه
است و آن را ارائه کردهایم و شما هم طبق قانون آن را ارائه میکردید ،چرا ندادید و حاال آمدهاید
اینجاوریاکاریمیکنید.
روحانی تاکید کرد :من اگر در تهران یک خانه بیشتر داشتم مال شما و اگر هم در حال حاضر
یک خانه بیشتر دارم مال شما و اگر جایی تخلف شده است شما بروید آن تخلف را پیگیری
بکنید و از آن شکایت بکنید .آن زمین را هم شما میدانید که معوض چه بوده است و خبر دارید
و االن دارید آن را طور دیگری مطرح میکنید .شما اگر خیلی ناراحت زمین هستید به ترقبه هم
رسیدگیکنیدوببینیدبستگانشمادرآنجاچهمیکنند.
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گزارش مورد

نگاهی به بدیعترین راههای درمان ناباروری

درمان ناباروری ،اعجابانگیز و امیدوار کننده
یافتههای نوین درمان ناباروری اعجابانگیز و امیدوار کننده
هستند.پروتوکلهایتکنیکهایآزمایشگاهیوروشهای
محرکباروریتغییرکردهومتحولشدهاند.تاکنونماباروش
مینی IVFوجایگزینیجنیندررحمسروکارداشتهایم.پس
از این چه پیش روی ما قرار دارد؟ در زیر میپردازیم به چند
موردازجدیدترینپیشرفتها.
پروتکلهایجایگزینروشهایتحریکی
نخستین عمل موفقیتآمیز  IVFبا شبیهسازی و پیروی
از چرخه طبیعی انجام شد .به سبب ناکارآمدی روال کار
آزمایشگاهی ،برای عبور از ناباروری تحریک تخمدان ،برای
تخمکگذاری به عنوان مناسبترین روش انتخاب شد .در
نتیجهموفقشدیمکهاووسیتهایبالغبیشتریراازتخمدانها
جمعآوری و لقاح دهیم .درنتیجه آن ،تعداد جنینهای قابل
کاشت در رحم هم بیشتر شد و نهایتا نرخ حاملگی با افزایش
روبرو شده و تعداد باروریهای شکستخورده هم کاهش
داشت .روش تحریک تخمدان ،در کنار مزایای غیر قابل
انکاری که دارد ،باید معترف بود که فارغ از عیب نیست.
تحریک بیش از حد زیاد تخمدان و حاملگی چندقلویی از
این جملهاند .بیمار متحمل هزینه و زحمت زیاد میشود و در
نتیجه آن درصد افرادی که در نیمه راه منصرف میشوند زیاد
است.ازدیگرمشکالت،تحریکتخمدانهابادوزباالیدارو
میتواند روی توانایی النهگزینی رحم و آنیوپلوئیدی جنین
تاثیرمعکوسبگذارد.درطولزمانکارشناسانومتخصصان
ناباروریدرجستجویروشهاییبودندکهبرایبیمارآزارو
اذیتکمترداشتهوعوارضنامطلوبآننیزکمترباشدوهدف
اصلی خود را روی تولد یک نوزاد سالم به جای چندقلوها
متمرکزکردند.ازدهه1990بهبعدپروتکلهایانجامتحریک
تغییرزیادییافتهوماهیتتهاجمیآنکمترشدهاست.بهمدد
تجهیزاتپیشرفتهآزمایشگاهیبهتعدادکمتریازاووسیتها
نیازاست:چرخههایطبیعی(بدونتحریکتخمدان)،چرخه
طبیعی تعدیل شده (استفاده ازهورمون  Gnhrیا  )hCGدر
مراحلانتهاییتخمکگذارییااستفادهازدوزپایینسیترات
کلومیفن برای تحریک جزئی تخمدانها .روشهای گفته
شدهباروشهایمرسومتحریکتخمدانتحتسناریوهای
گوناگونمقایسهشدند.
تحریکخفیفتخمداندرمقایسهباروشهایرایج
پیشین
نرخ تولد با به کارگیری تحریک خفیف در بازه زمانی
یکسالهدرمقایسهباروشاستانداردمرسومیکیاست.استفاده
از سیترات کلومیفن در حین عمل  IVFپس از جایگزینی
جنین تازه یا منجمد با نرخ  70درصدی چندقلوزایی همراه
بودهاست IVF.همراهباتحریکخفیفوکاشتیکجنین،
نرخ تولد را نسبت به روش مرسوم کاهش میدهد .بازخوانی
اطالعات به دست آمده حاکی از نبودن تفاوت بین تحریک
خفیف یا چرخه طبیعی بدون تحریک با روش استاندارد در
ارتباطبانرختولداست.
استفادهازIVFباتحریکخفیفبرایافرادیکه
کمتربهدرمانپاسخمیدهند

تـازههـا

عدم ارتباط تستوسترون
و طاسی مردانه
سالهاست که هورمون تستوسترون به
عنوان علت اصلی ریزش موی مردان مطرح
میشود.نتایجپژوهشیجدیدنشانمیدهد
که این هورمون جنسی مردانه بر رشد،
ضخامت و ریزش مو تاثیر نمیگذارد.
تاکنوناغلبکارشناسانبهدلیلمحدود
بودن دامن ه تحقیقات در این زمینه تصور
میکردند که عامل تعیینکننده ریزش مو
و طاسی سر مردان ،این هورمون یا اختالل
در تولید آن است .پژوهشگران دانشگاه
گرایفزوالد آلمان ،چندی پیش پس از انجام
تحقیقاتی گسترده بهاین نتیجه رسیدهاند
که میزان ترشح تستوسترون در بدن ،هیچ
رابطهای با ریزش مو در مردان ندارد .گروه
تحقیق دانشکده پزشکی این دانشگاه که در
ایالت مکلنبورگ ـ فورپومرن واقع است،
برای دستیابی به این نتیجه ،مو و وضعیت
جسمانی  ۳۷۳مرد را در سنین گوناگون
مورد آزمایش قرار دادهاند .نتایج پژوهش
یادشده در مجلهی تحقیقاتی JAMA
 Dermatologyمنتشر شده است .در
چارچوب این تحقیق ،عالوه بر عوامل
ژنیتکی ،مادهی دی هیدروتستوسترون
 DHTهم که در اثر تاثیر آنزیم آلفا
رداکتاز  ۵بر تستوسترون تولید میشود،
و نیز هورمون رشد نسوج پروستاگالندین
 D2مورد بررسی قرار گرفتند.
Medscape, April 2017

آیا استفاده از تحریک خفیف برای افرادی که علیرغم
استفاده از دوز باالی هورمونها جنسی تعدادکمی اووسیت
تولید میکنند کارساز است؟ چندین گزارش مختلف نشان
میدهد که نرخ تولد در این روش در مقایسه با تحریک
استانداردتفاوتیندارد.
عقبنشینی از به کارگیری تحریک خفیف
کم بودن تعداد فولیکولهای فعال احتمال سترون شدن
چرخهطبیعیراافزایشمیدهد.درروش IVFخفیفبیمار
باید آمادگی پذیرش این واقعیت را داشته باشد که الزم است
تعدادچرخههای بیشتری را طی کند و امکان وقوع بارداری
در زمان کوتاه میسر نباشد .به اضافه آنکه در این روش امکان
منجمد کردن تخمک لقاح یافته وجود ندارد .همچنین
متخصص باروری باید نسبت به امکان انصراف بیمار بر اثر
تاخیردروقوعبارداریآگاهباشد.
چهکسانیکاندیدایمناسبانجامIVFخفیف
هستند؟
این روش جایگزین مناسبی است برای افراد مسنتر و
افرادیکهبهدرمانتحریکیبادوزباالیداروجوابندادهاند.
همچنینبیمارانجوانترکهاووسیتهایسالموفراواندارند
نیزازاینروشکهخاصیتتهاجمیکمتریداردسودمیبرند.
پالسمایغنیشدهباپالکت
مدت زیادی است که ثابت شده آندومتر با دیواره نازک
مناسبکاشتجنیننیست.برایتقویتدیوارهرحمبایدبرای
بیمار مقدار زیادی استروژن تجویز شود .همچنین ترشحات
رحم نیز باید با استفاده از پروژسترون تنظیم شود .صدها ژن
گوناگونهنگامکاشتجنینبیانمیشوندوسیستمدفاعیبدن
مادردرمیانتاثیراتدوجانبهجنین–آندومتر،نقشعمدهای
ایفا میکنند .هرکدام از این عوامل که در زمان و کارکرد خود
قرارنگیردموفقیتکاشتجنینراکاهشمیدهد.معموالدر
بیشترمواردتجویزاسترادیولهایسوپرافیزیولوژیکیکهبرای
تحریک تخمدان به کار میرود برای تنظیم ضخامت مناسب
آندومتر کافی است .ولی گاهی دیده میشود که علیرغم باال

بودنسطحاسترادیولخونجدارآندومترنازکباقیمیماند.
علت این رخداد میتواند به علت به اصطالح ترس رحم از
جراحیهایاالتهاباتپیشینباشد.هیستروسکوپیگاهمیتواند
چسبندگی الزم را بوجود آورد ،اما گاهی فعالیت نرمال رحم
برنمیگردد.معموالبرایچنینبیمارانیآسپرین،استرادیولبا
دوزباال،هپارینیاسیلدنافیلتجویزمیشود،اماتعدادافرادی
که درمان میشوند کمشمار هستند و بسیاری در صدد پیدا
کردن رحم میزبان برمیآیند .پالکتها از منابع بسیار خوب
فاکتورهایرشدهستندوبازسازیوترمیمراارتقامیبخشند.
 PRPیا استفاده از پالسمای غنی از پالکت بازسازی و ترمیم
بافتها را افزایش میدهد .پیش از این ،از  PRPدر موارد
درماندهانی-صورتی،ارتوپدیکوچشمپزشکیباموفقیت
استفادهشدهاست.
آیا انجام  PRPمیتواند ثمربخش باشد؟
اطالعاتجمعآوریشدهدربارهنتایجاستفادهاز PRPدر
ضخیمکردندیوارهرحمانسانبسیارمحدوداست.نتایجیک
تحقیق با جامعه آماری کوچک نشان میدهد که روشهای
استاندارد جایگزین کردن هورمون و تزریق داخل رحمی
 PRPسببافزایشضخامترحمشدهوبیمارپسازکاشت
جنینمنجمدشدهباردارشدهاست.باوجودتشویقآمیزبودن
ایننتایجنمیتوانامکانجایگیریجنینرادررحمبدونانجام
 PRPیا استفاده بیشتر از استرادیولها به کلی کنار گذاشت.
امروز فقط میتوانیم امیدوار باشیم که به کارگیری این روش
برای کسانی که با چند بار سابقه شکست کاشت جنین روبرو
بودهاندامکانوامیدبهباروریرابهوجودمیآورد.
پیوندرحم
نقش نارسایی رحم در بوجود آمدن ناباروری بسیار
برجسته است .امکان پیوند رحم مدت زیادی است که توجه
دانشمندانرابهخودجلبکردهولیاولینعملپیونددرسال
 2000انجام شد .اخیرا نیز یک تیم سوئدی گزارش دادهاند که
اولینپیوندرحمتوسطآنهاانجامشدهوبیمارپسازآنموفق
بهزایمانیکفرزندپسرسالمشدهاست.

چاقی و بلوغ زودرس
عارضه تماشای زیاد تلویزیون

چگونگیپیوندرحم
پیوند رحم از منظر اخالق پزشکی سواالت زیادی به
همراه دارد .نه تنها بیمار ،بلکه اهداکننده عضو نیز باید با
وسواسودقتزیادیانتخابشود.انتخاباهداکنندهازمیان
خویشاوندان احتمال پس زده شدن عضو را توسط سیستم
ایمنیکاهشمیدهد.اهدایعضوبایستازفردزندهصورت
بگیرد چون سالمت رحم بیشتر است و عمل برداشتن رحم
برایپیوندطبقگزارشاتمتعددبهچندساعتزماننیازدارد
ونبایدسالمتاهداکنندهرادرخطربیاندازیم.
خطرات احتمالی که مادر و کودک را تهدید
میکند
گیرندهعضوبایددرهنگامپیوند،پسازآنوحتیدرزمان
بارداری برای پیشگیری از خطر پس زده شدن رحم پیوندی
داروهایکاهشسیستمایمنیبدنمصرفکند.بنابراینکلیه
احتماالت خطر مرگ جنین باید در نظر گرفته شود .سقط
جنین ،توقف رشد جنین درون رحم و زایمان زودرس که از
عوارضمصرفداروهایکاهندهاثرسیستمایمنیهستند،از
این دست هسنتد .ترجیح داده میشود که برای جلوگیری از
مصرفبیشازحدداروهایکاهندهسیستمایمنیهنگامتولد
نوزادرحمپیوندینیزازبدنمادرخارجشود.
امید نوینی که باید بیشتر در مورد آن بیاموزیم
پیوندرحمبرایکسانیکهناباروریناشیازنارساییرحم
دارند پنجره امیدواری را گشوده ،اما هنوز در ابتدای راه هستیم
و باید تحقیق بیشتری روی این کار انجام شود .چندین گروه
در نقاط مختلف جهان اقدام به آزمون بالینی این عمل کردهاند
که متاسفانه موفقیتآمیز نبوده است .همان اندازه که سالمت
جنین در حال رشد باید زیر نظر گرفته شود باید مراقب بروز
تاثیراتمعکوسپیوندنیزباشیم.خوشبختانهدرنتیجهتعدیل
پروتوکلهای پژوهشی -درمانی میتوانیم در آینده نزدیک
منتظرنتیجهآزمونهایبیشترودققترباشیم.
Medscape,May03,2017

آتوسا آرمین

کاهش تخریب نورونهای حرکتی به کمک سلولهای بنیادی
محققین ژاپنی توانستهاند به کمک سلولهای بنیادی
تخریب نورونهای حرکتی را در موشهای مبتال
به  ALSآهسته کنند .این دستاورد میتواند راه
را برای درمان انسانهای مبتال به این بیماریها
هموار کند.
در این مطالعه محققین ژاپنی در دانشگاههای
کیوتو و کیئو سلولهای بنیادی را به موشهای
مدل شده برای اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک
( )ALSپیوند زدند .در گزارشی که چندی پیش
این محققین منتشر کردهاند ،عنوان شده که میزان
تخریب عصبی در این موجودات حدود  8درصد
کاهش یافته است.
بیماری  ،ALSبیماری مربوط به نورونهای
حرکتی است که در کنترل حرکات نقش دارند و
تخریب آنها موجب میشود که فرد کنترلی روی
عضالتش نداشته و به مرور زمان این عضالت آتروفی
میشوند .هرچند به نظر میرسد که این بیماری اثری روی

عملکرد روانی و شناختی نداشته باشد پیشرفت آن روی
اغلب عضالت بدن از جمله عضالت تنفسی و عضالت
مربوط به بلع اثر میگذارد .از جمله مشهورترین اشخاصی

احیایحافظهپیرباپروتئینخونبندناف
محققین پروتئینی را شناسایی کردهاند که در خون بند ناف به فراوانی وجود
دارد اما با افزایش سن میزان آن کاهش مییابد و زمانی که به جانوران تزریق
شد ،اثر مشابهی را نشان داد .این یافته میتواند منجر به ایجاد درمانهای جدید
برای کاهش توانایی ذهنی مربوط به پیری شود.
متخصصین علوم و اعصاب براین باورند که آن چه در خون وجود دارد
روی طرز تفکر شما نیز اثر می گذارد! پیش از این محققین نشان داد بودند که
تزریق پالسمای خون موشهای جوان برای موشهای پیر سودمند است .این
مزایا فراتر از فیزیولوژی و بیوشیمی است و در تستهای انجام شده نشان داده
که میتواند روی یادگیری و حافظه این جانوران اثر بگذارد.
مقایسه پالسمای خون افراد  19تا  24ساله 61 ،تا  82ساله و خون بند ناف
به محققین نشان داد که تغییرات مربوط به سن در برخی از پروتئینها اتفاق
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کهبهاینبیماریمبتالاست،استفانهاوکینگ
فیزیکدان مشهور بریتانیایی است که به
دلیل ابتال به این عارضه به طور کامل فلج
شده است.
در مطالعه مذکور ،محققین ژاپنی از
سلولهای بنیادی پرتوان القایی ()iPSCs
استفاده کردند و آنها را به سلولهای پیشساز
عصبی و در نهایت به نورونهای حرکتی
تبدیل کردند و ناحیه کمری طناب نخاعی
موشهای مدل برای  ALSپیوند کردند.
همان طور که گفته شد این سلول درمانی
موجب بهبودی محسوسی در عملکرد
حرکتی موشها شد .این محققین امیدوارند با
برطرف کردن نواقص و افزایش کارایی آنها،
در آیندهای نزدیک از این سلولدرمانیها در
مطالعات بالینی برای انسان نیز استفاده کنند.
StemCellNews,May2017

میافتد .به نظر میرسد که این تغییرات روی هیپوکامپ مغز اثر میگذارد که
در عملکرد شناختی و حافظه انسان و موش موثر است .یکی از ویژگیهای
خاص هیپوکامپ ،نقش آن در کمک به شکلگیری
حافظه فضایی است .بنابه دالیل ناشناختهای ،هیپوکامپ
شدیدا به پیری آسیبپذیر است و با افزایش سن ،این
بخش تحلیلرفته و سلولهای عصبیاش را از دست
میدهد و کوچکتر میشود.
برای شناسایی اثر خون مربوط به افراد پیر ،جوان و
خیلی جوان (نوزاد) ،روی عملکرد هیپوکامپ ،محققین
از موشهای آزمایشگاهی ناقص برای ایمنی استفاده
کردند که میتوان آن را طی تزریقات مکرر به آنها
تزریق کرد و هیچ واکنش ایمنی نیز اتفاق نمیافتد.
قبل از تزریق پالسما به این موشها ،محققین طی
تستهایی که انجام دادند نشان دادند که فعالیت

تحقیقات متعدد نشان میدهد که کودکان نوپا و شیرخواران
حداقل روزی دوساعت و کودکان هشت تا هجده سال نیز
حداقل روزی چهار ساعت تلویزیون تماشا میکنند .حتی
در برخی کشورهای توسعهیافته در بیش از نیمی از موارد در
اتاق خواب کودک وسایل دیجیتالی و تلویزیون وجود دارد.
تماشای تلویزیون در کودکان چه فوایدی دارد؟
تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون در یادگیری حروف
الفبا ،آشنایی با حیات وحش و افزایش اطالعات عمومی
کودکان میتواند بسیار مفید باشد .کودک از طریق این برنامهها
با شناخت فرهنگهای مختلف دید بهتری از دنیای پهناور
اطراف خود پیدا خواهد کرد که اگر محتوای مطالب مثبت
باشد موجب ارتقای سبک زندگی او خواهد شد.
تماشای تلویزیون در کودکان از چه سنی توصیه میشود؟
مراکز معتبر مغز و اعصاب کودکان توصیه میکنند که
کودکان زیر سه سال نباید به تماشای تلویزیون ،ویدئو یا
کامپیوتر تشویق شوند .دوسال اول زندگی کودک برههای
حیاتی و مهم در رشد مغزی و تکامل روحی او است و محققان
توصیه میکنند در دوسال اول عمر تماشای وسایل دیجیتالی و
تلویزیون بهتر است انجام نشود .وقتی کودک بزرگتر میشود،
تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون مانع رشد ذهنی کودک
در تمرین ارتباط با دوستان ،بازیهای بدنی ،مطالعه کتاب،
صحبت با والدین و یادگیری روابط اجتماعی میشود .در
بررسیهای متعدد گزارشاتی مبنی بر وجود اختاللت خواب
در اثر تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون وجود دارد .دکتر
دیوید هیل ،نویسنده و متخصص کودکان در کتاب «والدین
مثبت» ،با توجه به تحقیقات انجام شده ،تماشای تلویزیون را
برای کودکان زیر دو سال زیانبار توصیف میکند.
عوارض صرف وقت زیاد برای تماشای تلویزیون
در کودکان
وقتی کودک به مدت طوالنی ،بیشتر از چهار ساعت ،وقت
خود را صرف تماشای وسایل دیجیتالی و تلویزیون میکند،
به احتمال بیشتری مبتال به افزایش وزن ،چاقی و در نهایت
بلوغ زودرس میشود.
نکته خطرناک و بسیار مضر در تماشای وسایل دیجیتالی
و تلویزیون این است که دیدن برنامههای خشن و ترسناک
موجب تهییج احساسات خشونتبار در کودک شده و زمینهساز
انجام فعالیتهای خشن در کودک میشود .محققان دانشگاه
کورنل گزارش میدهند که رابطه آماری کافی بین تماشای
تلویزیون در کودکان زیر سه سال و بیماری اوتیسم وجود
دارد .این تحقیقات به این معنی نیست که دلیل ابتال به اوتیسم
پیدا شده ،اما تحقیقات نشان میدهد که تماشای تلویزیون
میتواند باعث تحریک این بیماری در کودکی شود.
تحقیقات در موسسه پزشکی کودکان در آمریکا نشان
میدهد که تماشای تلویزیون در کودکی خطر ابتالی کودکان
را به بیشفعالی و عدم توجه و تمرکز در سالهای بعدی
زندگی افزایش میدهد.
دکتر دیمیتری کریستاکسی با تحقیق روی  ٢٠٠٠کودک
نشان داد کودکان به ازای هر ساعت تماشای تلویزیون ،ده
درصد بیشتر مبتال به بیشفعالی شدهاند .طبق تحقیقات دکتر
دیمیتری ،حرکت سریع و نور و نقطهها در صفحه دیجیتالی
تلویزیون باعث تحریکات شدید و سریع مغز میشود و این
تحریکات باعث صدمه به مغز کودک و عوارض بعد از آن
مانند کمبود توجه کودک در کتاب خواندن و درس خواندن
خواهد شد.
MedicalNewsToday,May 2017

هیپوکامپی آنها ،یکپارچگی و ظرفیت بازسازی کنندگی آنها با افزایش سن
موش شدیدا افت میکند.
موشهای پیر ناقص از نظر ایمنی ،در مقایسه با موشهای
جوان از نظر یادگیری و حافظه ضعیفتر بودند.
زمانی که محققین پالسمای خون بند ناف انسان را
هر چهار روز یک بار و برای دو هفته به موشهای
پیر تزریق کردند ،عملکرد حافظهای آنها به طور
قابل توجهی بهبود یافت .پالسمای افراد پیر به
طور کلی کمک کننده نبود و این در حالی بود
که پالسمای بالغین جوان یک اثر متوسط داشت.
در این میان پالسمای خون بند ناف به میزان قابل
توجهی عملکردهای شناختی و حافظهای را در
موشها بهبود بخشید.
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 5راه برای مدیریت «اختالل استرس انتخابات»

آمریکاییها هم همینگرفتاری را دارند

هیچوقتبراییادگیریدیرنیست
پژوهش دانشگاه کالیفرنیا نشان میدهد هیچکس هرگز به اندازهای پیر
نمیشود که نتواند چیز جدیدی را یاد بگیرد .به گفته محققان ،یادگیری
یک فرآیند بیپایان است و قدرت یادگیری هیچکس حتی در زمان پیری
نیز هرگز متوقف نمیشود .وقتی افراد پا به سن میگذارند ،مغزشان به
مانند قبل کار نمیکند و یادآوری مسائل مختلف خیلی سختتر میشود.
به این دلیل مردم تصور میکنند یادگیری در سنین باال مختل میشود
و مهارتشان را بعد از گذر از سن مشخصی از دست خواهند داد.
پژوهش جدید دانشگاه کالیفرنیا نشان میدهد قدرت یادگیری
هیچوقت متوقف نمیشود.
پروفسور راچل وو ،استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا میگوید:
عادتهای تمرینی و روشهایی وجود دارد که افراد میتوانند برای
یادگیری بهتر در سنین باال انجام دهند .عاداتی وجود دارند که میتوانند
باعث پیرذهنی یا عدم گسترش آن شوند .یک شخص در طول عمر خود
از کودکی شروع به یادگیری گسترده میکند و زمانی که بالغ میشود ،به
سراغ فراگیری یک رشته یا کار خاص میرود؛ اما اگر در دوران بلوغ
نیز سعی کند مثل یک کودک مسائل را تحلیل کند و یاد بگیرد ،شانس
این که در سنین باال از سالمت ذهنی خوبی برخوردار باشد زیاد خواهد
بود و دچار پیرذهنی نخواهد شد.
وی افزود :هنوز برای امتحان این نظریه کمی زود است؛ اما تاکید
میکنم که این نتایج بر پایه  50سال تحقیقات به دست آمده است.
پیامی که پروفسور وو قصد دارد برساند این است که افراد در هر
سنی میتوانند چیزهای جدید یاد بگیرند و قدرت یادگیری هیچگاه
متوقف نخواهد شد .مهارتها حتی در سنین باال میتوانند فراگرفته
شوند؛ فقط زمان بیشتری صرف خواهد شد.
مه MNT ۲۰۱۷

انجمن روانشناسی آمریکا اخیرا گزارشی را ارائه داده است که بر اساس
آنبیشازنیمیازآمریکاییها(52درصد)میگویندکهانتخاباتریاست
جمهورییکمنبعبسیارچشمگیراسترسدرزندگیآنهااست.عالوه
براین،در 14سپتامبر 2014انجمنروانشناسیآمریکایکنظرسنجیرا
اجرا کرده است که بر اساس نتایج آن یکچهارم از کارگرهای آمریکایی
گفتهاندکهبهدلیلبحثهایسیاسیجریانداشتهدرمحیطکاراحساس
استرس بیشتر و احساس فعالیت کمتر میکنند.این انجمن میگوید
که سطح استرس و اضطراب کارگرها ربطی به وابستگی سیاسی یا
ایدئولوژیآنهاندارد،بلکهانتخاباتمیتواندهرفردیراباهروابستگی
یاعدموابستگیسیاسیتحتتاثیرقراردهد.
آقای کلبی ایتکویتز اخیرا در روزنامه واشنگتنپست مقالهای را به چاپ
رسانده است که در آن نقلقولی را از دکتر استیون استوسنی،یکی از
رواندرمانهای واشنگتن دی سی آورده است.دکتر استوسنی استرس
ناشیازانتخاباترادرحدیمیداندکهعنوان«اختاللاسترسانتخابات»
( )Election Stress Disorderرا به آن داده است .هر انتخابات ریاست
جمهوریپراسترساست،مخصوصااگردرانتخاباتیکاندیدهایکدیگر
را تهدید کنند که پس از انتخاب شدن طرف مقابل را زندانی خواهند کرد
واورابهدادگاهخواهندکشاند.برایمثال،درانتخاباتریاستجمهوری
آمریکا ،آقای دونالد ترامپ خانم هیالری کلینتون را «شیطان» خطاب
کرده است و تهدید کرده است که در صورت انتخاب شدن او را زندانی
خواهد کرد.دکتر استوسنی میگوید«:در بعضی از انتخاباتها همچون
انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا کاندیدها حرفها نیشدار و
گزنده بیشازحدی به یکدیگر میزنند و امروزه کاندیدها رسانههای
 24ساعته و رسانههای اجتماعی نیز در اختیاردارند که همین موارد
باعث میشوند که نظرات استرسزای کاندیدها همهجا و در دسترس
باشند».عالوه بر این،دکتر استوسنی میگوید«:انتخابات اخیر ریاست
جمهوری آمریکا بهگونهای بوده است که بهجای آنکه طرفدار چیزی
باشیدسعیمیکردیدکهضدچیزیباشید.وبرایآنکهضدچیزیباشید
بهخشم،آدرنالین،تعصبتصدیق(درکچیزهاییکهفقطخودتانباور
دارید) و عالقه به تنبیه نیاز دارید .خوشبختانه ما میتوانیم با استفاده از
راهکارهایی اضطراب عمومی و استرس ناشی از انتخابات را تسکین
دهیمکهدراینمقالهبه 5موردازمهمترینراههایتسکیناسترسناشی
ازانتخاباتریاستجمهوریاشارهخواهیمکرد.
 )1این را بدانید که استرس انتخابات یکچیز عادی است .در ماه
مه  2016مقالهای در روزنامه آتالنتیک به چاپ رسید که دربرگیرنده
مصاحبهآقایربینسونمیربادکتراستیفنهولاند،مدیرموسسهپایتختی
درمان شناختی در شهر واشنگتن دی سی بود .پزشکان این موسسه در
طولیکهفتهبیشاز300بیماررامعاینهمیکنند.دکترهوالندبهروزنامه
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 ۷نشـانـهپنهـانکـهخبـراز«افسـردگـی»میدهـد

الغـری و آلزایمـر
مطالعه انجام گرفته روی نزدیک به  ۱۰۰هزار نفر این باور را تغییر داده
که الغر بودن تا حدودی احتمال ابتالی فرد به بیماری آلزایمر را افزایش
میدهد .در واقع متخصصان دانمارکی دریافتند افرادی که در مراحل
اولیه ابتال به بیماری آلزایمر هستند ،اشتهای کمی دارند و وزن خود را
از دست میدهند؛ بنابراین این بیماری موجب الغر شدن میشود ،اما
تاثیر عکس آن صحیح نیست .دکتر روت فریک ،نویسنده ارشد این
مطالعه گفت :اگرچه مطالعات پیشین نشان دهنده رابطه بین بیماری
آلزایمر و الغری است یافتههای جدید حاکی از آن است که رابطه علت
معلولی در این خصوص وجود ندارد .به گفته متخصصان ،ارتباط بین
شاخص توده بدنی فرد و خطر ابتال به بیماری آلزایمر قطعیت وجود
نداشته و به همین دلیل برای رفع این مشکل نمونه  DNAو خون
 ۱۰۰هزار نفر بررسی شد .از این میان بیماری آلزایمر در  ۶۴۵نفر از
آنان تشخیص داده شد .همچنین  DNAاین افراد به لحاظ نشانههای
پنج نوع ژن مرتبط با شاخص توده بدنی مورد ارزیابی قرار گرفت.
این تحقیقات نشان میدهد نوع ژن مرتبط با پایین بودن شاخص توده
بدنی با افزایش خطر ابتال به بیماری آلزایمر مرتبط نیست.
 ۷مه MedicalXpress ۲۰۱۷

آتالنتیکگفتهاستکهدرجلساتمربوطبهرواندرمانیکهپنجماهقبل
از انتخابات برگزارشده بودند دوسوم تا سهچهارم از بیماران احساسات
خود را در مورد انتخابات بیان داشتند.در همین مقاله روزنامه آتالنتیک
دکتر روبرت لهی،مدیر موسسه آمریکایی درمان شناختی گفته است
که در فصل انتخابات قرار مالقاتهای رواندرمانگرها افزایشیافته
است.اگر این را بدانید که تجربه استرس در شرایط مربوط به انتخابات
یکچیز کامال عادی است بهتر میتوانید استرس خود را تسکین دهید.
بهعبارتدیگر،اگر یک فرد بداند که استرس بخشی از انتخابات است و
با پایان یافتن انتخابات استرس او نیز پایان مییابد،راحتتر میتواند
استرسخودراتسکیندهد.
)2خودتانراکمتردرمعرضگفتوگوهایانتخاباتیوپوششهای
خبری رسانهای قرار دهید .اگر گفتوگوی سیاسی باعث ایجاد
اضطراب فراوان در شما میشود،میتوانید با استفاده از شیوههایی از
گفتوگویسیاسیخودداریکنید.اینشیوههاشاملمواردزیراست:
تا پیش از پایان یافتن انتخابات سراغ شبکههای اجتماعی همچون
تلگرام،اینستاگرام،فیس بوک و توییتر نروید یا در پایان هرروز تنها 10
دقیقهازوقتخودراصرفاینشبکههایاجتماعیکنید.
تنهانیمساعتازوقتروزانهخودراصرفخواندنخبرهاکنید.
از دوستان یا آشنایان خود بخواهید که از گفتوگو در مورد انتخابات
خودداریکنند.
ازعضوشدندرگروههایمجازیانتخاباتیخودداریکنید.

 )3نقطه نظرهای مشترک را در نظر بگیرید .آقای روبن کاستاندا،یک
گزارشگر سالمتی و تندرستی است که اخیرا در خبرگزاری
 US NEWS & Worldمقالهای را در مورد راههای مدیریت اضطراب
ناشی از انتخابات ریاست جمهوری به چاپ رساند.از میان راههایی
که آقای کاستاندا بیان داشته است یکی از آنها حکم الماس را دارد.او
میگوید«:در مورد نقطه نظرها و زمینههای مشترکی فکر کنید که شما با
افراد دارای اعتقادات سیاسی متفاوت دارید ».یعنی در مورد تمام چیزهای
غیرسیاسیای فکر کنید که شما،همسر،دوستان،خواهر،برادر و والدینتان
دوست دارید.کاندیدها هم میتوانند از این روش استفاده کنند.آنها
میتوانند یک یا دونقطه نظر مشرک میان خود و حریف سیاسی خود را
بیابند.سعیکنیدکهایننقطهنظرهایمشترکرابیابید.یافتننقطهنظرهای
مشترکآسانترازچیزیاستکهفکرمیکنیدوهمینامرباعثمیشودکه
ازتلخیشمانسبتبهکاندیدهایدارایاعتقادسیاسیمتفاوتکاستهشود.
 )4به بدترین حالت سناریو پروبال دهید .دکتر هوالند به افراد توصیه
میکند که این را در نظر بگیرند که احتمال وقوع بدترین حالت سناریو
یابدتریننتیجهممکنچقدراست.دکترهوالنددرمقالهواشنگتنپست
میگوید«:یکی از چیزهایی که باید انجام دهید این است که برای چند
دقیقه بازه نتایج احتمالی و احتمال وقوع آنها را در نظر بگیرید ».سپس
پیشامدهای خاص و احتمال آنها را مشخص کنید.بهعبارتدیگر،یک
فرد باید همواره این را نیز در نظر داشته باشد که ممکن است بدترین
نتیجهممکندرانتخاباترخدهد،درنتیجهبایدخودراازقبلآمادهسازد.

وقتیکه بدترین حالت سناریو را موردبررسی قرار میدهید معموال با
یکی از دو نتیجه زیر مواجه میشوید:یا به یک وضعیت مبهم خندهداری
میرسید که باعث خنده شما میشود یا درمییابید که منابع بیرونی و
درونیموردنیازبرایتحملوضعیتپیشآمدهرادارید.هریکازایندو
مواردمیتوانندتسکینیرابرایشمافراهمآورند.
« )5دعای آرامش» ( )Serenity Prayerرا به کار بگیرید .دعای
کالسیک معروف به «دعای آرامش» را یک الهیات شناس معروف به نام
رینهولد نیئبوهر نوشته است.این دعا شامل عباراتی است که خواندن آن
درموقعیتهایاسترسزامیتواندباعثآرامششود.ایندعاشاملاین
عبارات است«:خدایا این آرامش را به من عطا کن که چیزهای را بپذیرم
که نمیتوان تغیر داد;خدایا این شهامت را به من عطا کن که چیزهایی را
تغیر دهم که میتوان تغیر داد;خدایا این شعور و خرد را به من عطا کن که
تفاوتهاراتشخیصدهم».
دکتر دیوید ریکو که یک روانپزشک است در کتاب خود (  5چیزی که
نمیتوانیم تغیر دهیم)به توضیح پنج چیز اجتنابناپذیر میپردازد که ما
نمیتوانیمآنهاراتغیردهیم.اینپنجچیزشاملمواردزیراست:
هرچیزیتغیرمیکندوبهپایانمیرسد.
چیزهاهموارهطبقبرنامهپیشنمیروند.
زندگیهموارهعادالنهنیست.
درد بخشی از زندگی است.
مردمهموارهباوفاودوستداشتنینیستند.
پایان یا آغاز یک دولت جدید،حتی اگر کاندید را دوست داشته
باشیم،موجب استرس است.ما تقریبا هیچ کنترلی روی این موضوع
نداریم که چه کسی انتخاب میشود.انتخاباتها خصمانه ،نامنظم و
ناعادالنههستند.انتخاباتهادردناکهستندوکاندیدهابههیچوجهکامل
و بینقص نیستند.اما در مورد انتخابات چیزهایی است که میتوان آنها
راتغیرداد.اینچیزهاشاملمواردزیراست:
انجامکارهایداوطلبانهوکمکمالیبهکاندیدموردحمایتخودمان
محدودکردن گفتوگوهایسمیمربوطبهانتخابات
درک این مهم که اشتیاق ما ب ه یقین و کنترل باعث تشویش و دلهره
میشودوسعیدرکاستنایناشتیاقتاحدممکن
تمریندلسوزیبرایخود درخاللاسترس
مهمترازهرچیزدیگراینرابایدبهیادداشتهباشیدکهاگرانتخاباتشمارا
دیوانهمیکند،اینرابایدگفتکهشماتنهانیستید.عالوهبراین،تماموقت
خود را صرف تماشای برنامههای انتخاباتی نکنید و بدترین حالت
سناریورادرنظربگیریدوصدهابار«دعایآرامش»رابخوانید.
مصطفیصداقترستمی
 ۱مه Everydayhealth ۲۰۱۷

افسردگی ،بیماری است که پیچیدگیهای فراوانی
دارد و ممکن است هر فردی برای یکبار هم شده
این بیماری را در سطح خفیف یا شدید تجربه کند.
به گفته سازمان بهداشت جهانی در بریتانیا از
هر  4نفر یک نفر درگیر مشکالت روانی شدید و
از هر  100نفر  17نفر دچار بیماریهای خفیف
روانی هستند و برخی از آنها به خودکشی نیز فکر
میکند و اگر آمار این بیماری کنترل نشود تا سال
 2030افسردگی به سطح باالی جهانی میرسد.
یکی از بزرگترین مشکالتی که افراد مرتکب آن
میشوند این است که میپندارند فقط غم و اندوه
نشانه افسردگی است در حالی که غم یک احساس طبیعی
در انسان است .افسردگی یک حالت غم و اندوه و ناامیدی
بصورت ثابت در فرد ایجاد میکند .خیلی از بیمارانی که
افسردگیهای خفیف داشتند در مراحل ابتدایی متوجه آن
نشدند و نتوانستند آن را کنترل کنند به همین سبب بیماری
گسترده شد و این ناشی از بی آگاهی فرد در رابطه با افسردگی
است .در اینجا  7عالمت شایع این بیماری را معرفی کردهایم:
 1پایداری غم و اندوه
هنگامی که غم و اندوه بیش از دو هفته طول بکشد و حتی
شدت غم کاهش پیدا نکند این میتواند یکی از مهمترین
و آشکارترین نشانه از وجود افسردگی باشد ،همچنین اگر
غم بوجود آمده بیدلیل بروز کرده باشد جای نگرانی دارد
و حتما باید به یک روانشناس مراجعه کنید.

@sepidonline

 4کاهش ارتباطات اجتماعی
اجتناب از تماس با دوستان ،عدم شرکت در
فعالیتهای اجتماعی یک نشانه مهم در پیدایش
افسردگی است .البته ممکن است شما با دیگران
ارتباطداشتهباشیدامااینرابطهبرایتانآزاردهندهباشد.
 5اختالل در خواب
به گفته روانشناسان ،اگر به تازگی در خواب
رفتن و بیدار شدن دچار اختالل شدهاید ممکن
است افسردگی در مراحل اولیه خود باشد ،توصیه
میشود به روانپزشک مراجعه کنید.
 2احساس بیقراری ،عصبانیت یا تحریک پذیری
افرادی که دچار افسردگی هستند بر سر کوچکترین
موضوعی سعی دارند به دیگران ضربه بزنند و عالوه بر
آن یک حس بیقراری و عصانیت دائمی در وجودشان
آزارشان میدهند.
 3انگیزه نداشتن ،بیعالقه بودن نسب به همه چیز
اگر قبال درگیر عشق و انگیزه فراوانی بودید و ناگهان
یک حس بیانگیزگی درتان متولد شده است شما رگههایی
از افسردگی دارید و همچنین اگر در گذشته نسبت به
خیلی چیزها حس عالقه داشتید و دیگر آن دلبستگی
و عشق را از دست دادهاید و بیتفاوت شدهاید نگران
سالمت روانتان باشید.

www.sepidonline.ir

 6تغییرات در الگوی غذاخوردن
این گزینه نیز مانند اختالل خواب است و اگر در روند
غذا خوردنتان تغییرات ملموسی را یافتید ،پر خور یا بیاشتها
شدید احتماال در گیر این بیماری شایع شدهاید.
 7نا امیدی
این گزینه یکی از مهمترین گزینهها در این لیست است
چرا که شدت افسردگی را بیان میکند در موارد بسیاری
شدید فرد خود را بیفایده و نا کارامد میدانند و حتی به
خودکشی و نابودی خود فکر میکند .اگر حتی یکی از
خصوصیات این لیست را دارا هستید به پزشک مراجعه
کنید و افسردگیتان را در مراحل خفیف درمان کنید.
 ۳مه WebMD ۲۰۱۷

خبــر

تشخیـص علـت
گریـهکـودک بـا
الکتـرودهـای مغـزی
تشخیص علت واقعی گریه کودک
بسیارسخت و دشوار است؛ اما با استفاده
ازالکترودهاوسیگنالهایمغزی،شناسایی
علت گریه کودک آسان و راحت میشود.
کودکان قادر به تکلم نیستند و در زمان
درد ،گریه میکنند؛ اما چه زمانی گریه
کودک به علت درد است و چه موقعی برای
درآغوش گرفتن یا گرسنگی گریه میکند؟
به همین منظور ،ربیکچ اسالتر از دانشگاه
آکسفورد ،روش پیشرفته جدید خود را با
استفادهازالکترودوالگوهایمغزیمرتبطبادرد
بر روی  18نوزاد در زمان انجام آزمایشهای
معمول سالمتی همچون آزمایش خون،
انجام داده است .وی و همکارانش الگوها
و سیگنالهای مغزی کودک در زمان درد را
با حرکات صورت مقایسه کردند و دریافتند
حرکات صورت با درد هماهنگ است .با
این روش پزشکان قادرند در زمان معاینه
نوزاد ،از درد وی آگاه شده و دردهای مزمن
را شناسایی کنند و در نتیجه درمان نوزاد با
آگاهی از وضعیت دقیق وی صورت پذیرد.
 ۵مه WebMD ۲۰۱۷
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تــازهها

بحران مالی آمریکا به اضطراب و افسردگی شهروندان دامن زد

کمدرآمدها قربانیان همیشگی

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید امروزه
آمریکاییهای بیشتری در مقایسه با زمانهای
قبل دچار فشار روانی ،افسردگی و اضطراب
هستند و اکثر آنها قادر نیستند که کمک موردنیاز
برای درمان خود را به دست آورند.
بر اساس دادههای مرکز سالمتی فدرال
آمریکا تخمین زده میشود که  8/3میلیون نفر
از بزرگسالهای آمریکایی که تقریبا برابر با
 3/4درصد جمعیت آمریکا است از فشار روانی
خطرناک رنج میبرند.
محققان این تحقیق جدید میگویند که
تخمینهای پیشین نشان میداد که تنها  3درصد
از بزرگسالهای آمریکایی یا کمتر از فشار روانی
خطرناک رنج میبرند.بهعبارتدیگر،میتوان
اینگونه گفت که باگذشت زمان بر تعداد
بزرگسالهای آمریکایی مبتالبه فشار روانی
خطرناک افزوده شده است.
محقق ارشد این تحقیق خانم جودیث ویسمان
است که مدیر تحقیقاتی بخش طب مرکز پزشکی
 Langueدانشگاه دولتی نیویورک در شهر نیویورک
است.او میگوید «:بیماری روانی در حال افزایش است.
خودکشی در حال افزایش است .و دسترسی به خدمات
مراقبتی برای بیمار روانی در حال بدتر شدن است».
خانم ویسمان اظهار میکند که این افزایش بیماری
روانی و خودکشی احتماال از تاثیرات طوالنیمدت
رکود بزرگی است که از اواخر سال  2007شروع شد
و همراه خود استرس و فشار روحی را به بار آورد
و به بسیاری از آمریکاییها آسیب رساند.بسیاری از
این افراد که تحت تاثیر رکود بزرگ قرار گرفتند قادر
نبودند که از کمکهای موردنیاز برای درمان خود
استفاده کنند،چون یا توانایی پرداخت هزینه درمان خود
را نداشتند یا بیماری آنها در حدی بود که مانع از آن
میشد که به دنبال درمانی برای بیماری خود باشند.
خانم ویسمان میگوید که همین عدم استفاده از
کمکهای بسیار باعث شده است که اکنون صدها
هزار آمریکایی با فشار روحی خطرناک زندگی کنند

و این فشار روحی خطرناک یک عبارت کلی است
که حاالتی همچون ناامیدی و دلواپسی و همچنین
عارضههای قابلتشخیصی همچون افسردگی و
اضطراب را دربرمی گیرد.
او میگوید «:این رکود ظاهرا وضعیت بیماران روانی
را تا حدی خراب کرده بود که دیگر امیدی به بهبود
آن ها نبود.این یک کشف ناراحتکننده است،چون
بیماری روانی میتواند توانایی و کارایی فرد را بهشدت
تحت تاثیر قرار دهد و زندگی فرد را خراب کند».
این تحقیق را مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری
آمریکا و بر اساس دادههای سالمت ملی انجام داده
است و هرساله بیش از  3500خانواده آمریکایی در
این تحقیق شرکت کردهاند.
محققان این تحقیق دریافتند که در بین سالهای 2006
و  2014دسترسی افراد مبتالبه فشار روانی خطرناک در
مقایسه با افراد بدون فشار روانی به خدمات مراقبت از
سالمتی بدتر شده است .محققان این تحقیق در طول 9

سال با بررسی گزارشهایی که شرکتکنندههای تحقیق
از عالئم فشار روحی خود ارائه دادهاند به این نتیجه
رسیدند که در سال  2014از هر  10آمریکایی مبتالبه
فشار روانی یک نفر آنها تحت پوشش بیمه سالمتی
نبود تا بتواند برای درمان خود به یک روانپزشک یا
یک مشاور سالمت روانی مراجعه کند.
نتایج این تحقیق نشان داد که در سال  2014افراد
مبتالبه فشار روانی خطرناک به دلیل عدم پوشش
خدمات سالمت روانی نتوانستند از کمکهای الزم
برای درمان موردنیاز برای بیماری خود استفاده کنند.
بر اساس نتایج این تحقیق در سال  10، 2014درصد
از مردم مبتالبه فشار روانی خطرناک قادر به پرداخت
هزینه مراقبت روانی خود نبودند،درحالیکه در سال
 2006درصد افرادی که توانایی پرداخت مراقبت روانی
خود را نداشتند زیر  9درصد بود.دکتر ویسمان میگوید
که بحران اقتصادی ناشی از رکود بزرگ رویای بسیاری
از آمریکاییها را بر باد داد و چنین چیزی ممکن
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است برای هر کشوری رخ دهد که دچار رکود
بزرگ میشود.
خانم ویسمان میگوید«:رکود بزرگ و بحران
اقتصادی ناشی از آن باعث میشود که کسب
درآمد و حفظ زندگی برای مردم بهخصوص
مردها سختتر شود.عالوه بر این،فقدان شغل
به معنای فقدان وحدت و فقدان حقوقبگیر و
نانآور است».
دکتر هریش تریودی ،مدیر اجرایی نظام
سالمت  Sheppard Prattو مدیر مرکز سالمت
روانی مریلند میگوید که سروصدای زیادی
که در اینترنت و رسانههای اجتماعی در مورد
رکود بزرگ و بحران اقتصادی مطرح میشوند
میتوانند بر خشم و اضطراب مردم بیفزایند.
او میگوید«:درگذشته،مردم وقتیکه به بیرون
از خانه میرفتند با دوستان خود مالقات میکردند
و در مورد چیزی صحبت میکردند و وقتیکه به
خانهبرمی گشتند به رخت خواب خود میرفتند
و میخوابیدند.اما اکنون طوری شده است که شما
واقعا نمیتوانید چیزی را در ذهن خود خاموشکنید و
الزاما زمان خاموشی برای شارژ مجدد خود نداریم و
پسازآنکه به خانه میآییم چیزهایی دیگری همچون
اینترنت و رسانههای جمعی ذهن ما را درگیر میکنند
و بهنوعی در خانه هم آرامش نداریم».
آقای ویسمان میگوید که شرکتهای بیمه باید
برای خدمات سالمت روانی پول پرداخت کنند،چون
روزبهروز تعداد افراد مبتالبه بیماریهای روانی در حال
افزایش است.او میگوید «:ما باید دسترسی بیماران روانی
به خدمات مراقبت از سالمتی روانی را افزایش دهیم
و در مراقبتهای اولیه مربوط به بیماریهای روانی از
روانپزشکهای آموزشدیده و افراد ارائهدهنده سالمت
روانی نیز استفاده کنیم ».در پایان باید بیان داشت که
نتایج این تحقیق در شماره  17آوریل  2017ژورنال
 Psychiatric Servicesبه چاپ رسیده است.
مصطفی صداقت رستمی
 17آوریل webmd 2017

تحقیقات جدید نشان میدهد سه عامل کلیدی در سبک زندگی وجود
دارد که به کاهش رسوب پروتئین در مغز که با بیماری آلزایمر در ارتباط
است ،منجر میشود .مصرف یک رژیم غذایی سالم ،فعالیت جسمانی
منظم و حفظ وزن طبیعی باعث کاهش خطر ابتال به بیماری آلزایمر
میشود .این عوامل در حال حاضر بهعنوان عوامل پیشگیرانه در مقابل
زوال عقل ،کاهش کوچکشدگی و آتروفی مغز توصیه میگردند .این
اولین مطالعهای است که نشان میدهد چگونه این عوامل میتوانند
بهطور مستقیم بر رشد غیرطبیعی پروتئین در افرادی که حافظه خود را
ازدستدادهاند ،تاثیر بگذارد .تخمین زده میشود تا نیمی از موارد ابتال
به آلزایمر ،مرتبط با عوامل خطر قابل اصالحی مانند سیگار کشیدن،
کمتحرکی و چاقی هستند .حتی  10تا  25درصد کاهش در این خطرات
میتواند از بروز آلزایمر در حدود  ۵۰۰هزار آمریکایی جلوگیری
کند .تحقیقات روی  44بزرگسال با سن  40تا  85که دارای مشکالت
خفیف حافظه بودند اما هنوز آلزایمر در آنها تشخیص داده نشده بود،
انجام شد .آنها اطالعاتی درباره رژیم غذایی ،میزان ورزش ،شاخص
توده بدنی ( )BMIو عوامل دیگر مربوط به سبک زندگی را در این
افراد بررسی کردند .سپس اسکن «( »PETنوعی آزمون تصویربرداری
مغزی) برای اندازهگیری سطوح مختلف پروتئین در مغز آنها انجام
شد .محققان دو نوع خاص از پروتئینها را بررسی کردند :رسوب
پالکهای بتا آمیلوئید و کالفهای پروتئین تاو .هر دو نوع بهعنوان
نشانگرهای مهمی برای ابتال به بیماری آلزایمر در نظر گرفته میشوند.
اگرچه این مطالعه قادر به اثبات رابطه علت معلولی نیست؛ اما این
واقعیت وجود دارد که سبک زندگی ،تاثیر چشمگیری بر حافظه دارد.
رژیم غذایی و ورزش ،عملکرد عضالت و قلب را بهبود میبخشند.
بهگفته برخی از بیماران مسن ،هنگامیکه برای مدت طوالنی پیادهروی
کرده یا ماهی سالمون مصرف کردند ،دقت و حافظه آنها افزایش یافت .
 ۴مه RealSimple ۲۰۱۷

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی
از خیری باشیم که تو اراده کردهای در هستی نشر یابد»

چاپ:
شرکت رواق روشنمهر

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی ابنسینای بزرگ
مدیرمسوول و سردبیر  :امیرعباس فتاحزاده

با ما در ارتباط باشیدsepidnewspaper :

خبر

نمایشگاه
نقاشیهای
جراحی رباتیک
دنیا
سپید :مجموعهای از نقاشیهای
پروفسور هرمز مِهمنش در گالری ایوان
به نمایش درمیآید .گالری ایوان در
جدیدترین نمایشگاه خود میزبان آثار
نقاشی یکی از مشهورترین جراحان
قلب جهان است .این نمایشگاه که
«سایه خاموشی» نام دارد روز جمعه
 ۲۲اردیبهشتماه با نمایش بیش از ۲۰
تابلوی نقاشی که با تکنیک اکریلیک
و ترکیب مواد خلقشدهاند افتتاح
شد .تابلوهای این نمایشگاه را بهنام
کامرانی از میان آثار پرتعداد پرفسور
هرمز مهمنش انتخاب کرده است .هرمز
مهمنش نقاش خودآموختهای است که
در کنار فعالیت علمی سنگین خود
به نقاشی میپردازد تا احساسات و
حرفهای ناگفته خود را بیان کند.
برای مهمنش نقاشی شکلی از فعالیت
هستیشناسانه است و به همین علت
آثار او سرشار از خاطرات ،پرسشها،
دلمشغولیها و خوابهایش هستند.
پروفسور هرمز مهمنش ،سال  ۱۳۳۶در
تهران متولد شد و پس از گذراندن سال
اول دبیرستان به آلمان رفت .او موفق
به کسب دکترای روانشناسی و سپس
پزشکی با رتبه اول شد و پسازآن دوره
تخصصی جراحی قلب و عروق را در
آلمان و سپس آمریکا گذراند .مهمنش
عالوه بر اینکه چندین سال معاونت
کل دپارتمان جراحی قلب و عروق
دانشگاه مونیخ را بر عهده داشت ،جوائز
و افتخارات متعددی مانند جایزه بنیاد
فریدریش ابرت بهعنوان دانشجوی
استثنایی ،جایزه ماکس پالنک برای
دکترای استثنایی ،جایزه ایالت فالز برای
تحقیقات استثنایی ،جایزه دانشگاه فنی
مونیخ برای اختراعات در جراحی قلب
و ...را دریافت کرده است .هرمز مهمنش
بهعنوان پیشگام جراحی رباتیک در دنیا
شناخته میشود و سال  ۲۰۰۰اولین
عمل کامل دریچه میترال با سیستم
رباتیک را انجام داد .مهمنش پس از
 ۳۹سال اقامت و فعالیت علمی در
خارج از کشور ،به ایران بازگشت تا
اندوختههای علمی خود را به جوانان
ایرانی منتقل کند.
گفتنی است گالری ایوان همانند
نمایشگاههای گذشته ،درصد متعلق
به خود از محل فروش این آثار را به یکی
از خیریههای معتبر اهدا خواهد کرد.
نمایشگاه «سایه خاموشی» ۲۲
اردیبهشتماه تا  ۵خردادماه ۱۳۹۶
در گالری ایوان به آدرس الهیه ،خیابان
مهدیه ،خیابان جبهه ،کوچه لسانی،
بنبست حمید ،شماره  ۱برقرار است
و عالقهمندان میتوانند هرروز بهجز
شنبهها از ساعت  ۱۶تا  ۲۰از این آثار
دیدن کنند.
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نشانی :پاسداران ،کوهستان ششم ،پالک 9
سازمان آگهیها24581112 :
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آیین نامه اخالق حرفه ای:
http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

email: info@sepidonline.ir

روزنامه سپید نشریهای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر میشود و
بهنشانی ایشان ارسال میگردد .این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامهفروشیها عرضه نمیشود.
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تصويرروز

هنر درمانی و ابراز احساسات باهنر

فعالیت هنری خالق به کمک بیماری سرطانی میآید
هنر درمانی ازجمله شاخههایی است که در
سالهای اخیر توجه هنرمندان در رشتههای
مختلف هنری در ایران به آن جلب شده است.
تا جایی که امروز در مراکز مختلفی چون
بیمارستانها  ،آسایشگاههای روانی و بهزیستی
با توجه به این مهم ،کالسهای مختلف درمانی
ازجملهتئاتر،سینما،موسیقیوهنرهایتجسمی
در حال برگزاری است و جشنوارههای مختلفی
نیز در این سالها با عناوین چون؛ جشنواره
تئاترمعلولین،جشنوارهموسیقیمعلولینوغیره
برگزارشده است .در این مطلب سعی شده تا
به تأثیر روانی هنر درمانی بیشتر پرداخت شود.
آیا میدانید زمانی که مداد را برمیدارید و
یک گل میکشید این کار باعث از بین بردن
استرس ،افسردگی و ترس میشود و حتی
میتواند به کاهش درد و سایر عوامل فیزیکی
در شما کمک کند.
هنر درمانی « »Art therapyفعالیتهای
هنری ساده است که به ابراز احساسات در
افراد کمک میکند.
در این هنر درمانی ،احساسات ،افکار و هر
آنچه از طریق کلمات قابلبیان نیست از طریق
نقاشی ،مجسمه یا کالژ بیان میشود .از طریق
کار با مواد هنر ،افراد مهارتهای جدید کسب
میکنند و ایدههای خود را از طریق رسانههای
تصویری توسعه میدهند اکثر افراد از این طریق
احساس رضایت میکنند.
در سراسر ایاالتمتحده ،هنر درمانی با ارائه
فعالیتهای خالق به بیماران مبتالبه سرطان و
خانوادههای آنان به کاهش استرس ،اضطراب و
کاهش درد و تهوع در سرطان کمک میکند.
هنر درمانی بهطور طبیعی در بدن باعث کاهش
فشارخون و حتی انتشار مواد شیمیایی در مغز
میشود که در بهبود بیماری افسردگی مؤثر
است .درمانگران هنر ،متخصصان مراقبتهای
بهداشتی هستند که بهطور خاص برای کار
با انواع جمعیتهای بیمار ،ازجمله کسانی
که با بیماریهای پزشکی سروکار دارند،
آموزشدیده است .آنها از طریق هنر و با
استفاده از انواع هنر مانند مواد نقاشی ،رنگ،
رسانههای کوالژ-مخلوط و خشت برای گلدان

فیلم مستند «شاعران زندگی» به کارگردانی شیرین برقنورد در جشنواره
بینالمللی فیلم سبز سئول روی پرده میرود.اين جشنواره با موضوع
محيط زيست در تهران برگزار مي شود.
ايرنا

به بیان احساسات میپردازند و کمک به رفع
نگرانی و درگیریهای روزمره افراد از طریق
هنر درمانی میکنند .در بیمارستان ،درمانگران
هنر با بیماران مبتالبه سرطان از همه سنین
کار میکنند .همچنین به خانوادههای مبتالبه
سرطانباارائهفعالیتهایهنریکمکمیکنند.
اگر شما دسترسی به یک برنامه درمانی هنری
ندارید ،در زیر برخی فعالیتهای هنری ساده
ارائهشده ،که هرکسی میتوانید در خانه و
یا در بیمارستان انجام دهد« :قلم و کتاب
کوچک (چند ورق کاغذ) بخرید و با کشیدن
مجموعهای از نقاشیها احساس خود را بیان
کنید ،سعی کنید از رنگ و شکل و خطوط
استفاده کنید تا بتوانید احساسات امروزتان
را بیان کنید ،هرگز در مورد شکلی که در
آخر ایجاد میشود نگران نباشید چراکه در
آخر هیچ نمرهایی به شما نخواهند داد .فقط
از این کار لذت ببرید و سعی کنید در طول
این فعالیت خالق باشید.
اگر با نقاشی کشیدن به آرامش نمیرسید مجله،
عکس و کارتپستال و عکسهایی که به شما

جعبه جادو

مجموعه«درجستجویآرامش»بهنیمهرسید

مهر :تاکنون حدود  ۵۵درصد از مجموعه «در جستجوی آرامش» ضبط و تولیدشده
و قرار است این هفته چند بازیگر جدید به سریال اضافه شوند .تصویربرداری
مجموعه «در جستجوی آرامش» محصول شبکه پنج سیما به کارگردانی سعید
سلطانی این روزها در خیابان پامنار انجام میشود .داریوش فرهنگ و فرشید
زارعی فر این روزها در لوکیشنی که شرکت گیتا نام دارد جلوی دوربین هستند و
ضبط سریال تا آخر هفته در همین لوکیشن انجام میشود .داستان این مجموعه در
ارتباط با شرکت پسر مهدی هاشمی و اتفاقات و رخدادهای موجود در آن است.
مهدی هاشمی در این مجموعه در نقش یکی از دانشمندان و پژوهشگران حوزه
داروسازی در ایران مشغول بازی است« .در جستجوی آرامش» لوکیشنهای
متعددی دارد که  ۱۶۰مکان برای آن برشمرده شده است .هماکنون بهزاد عبدی
ساخت موسیقی این سریال و سودابه سعیدنیا تدوین همزمان کار را بر عهده
دارد .در این سریال که به تهیهکنندگی علی آشتیانی پور بازیگرانی چون مهدی
هاشمی ،داریوش فرهنگ ،پژمان بازغی و غیره بازی میکنند.

هشتمين سمپوزيوم مجسمه سازي تهران ،با حضور هنرمندان بين المللي و إيراني اين
روزها در برج ميالد در حال برگزاري است.هنرمندان براي جلوگيري از ورود ذرات
سنگ به چشم و دستگاه تنفسي ،از ماسك و عينك هاي مخصوص ،استفاده مي كنند.
مهر

آزاده اسدی
منبعArt&Artists:

قاب

با موضوع زندگی یک پژوهشگر داروساز

کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری خطاب به رئیسی نیز اظهار کرد :آقای رئیسی شما
راجعبهمنهرچهمیخواهیدبگویید.هرتهمتیکهمیخواهیدبزنید.آزادهستید.شماقاضی
هستید و دستتان باز است .شما دادستان روحانیت هم هستید و میتوانید همه علما را دستگیر
کنید،بپرسیدکهعلماازشماچهکشیدهاند.امامنازشماخواهشمیکنمامامرضا(ع)رابرای
مردم بگذارید و امام رضا(ع) را حزبی و جناحی نکنید .روحانی ادامه داد :امام رضا (ع)افتخار
همه ما شیعیان و مردم است .اگر نبات و پارچه سبز میخواهید به روستاها بفرستید بگذارید
و آن را بعد از انتخابات انجام دهید .االن جلویش را بگیرید .اینهایی که از نهادهای امنیتی
هستند و با اتوبوس از شهرها برایت جمعیت میآورند از آنان بپرس که پولش را از کجا
میآورند .از پول بیتالمال این کار را انجام میدهند .تو که قاضی هستی چرا با آنها برخورد
نمیکنی؟ وی در ادامه خطاب به مردم اظهار کرد :مردم ما با هم چهار سال پیش یک عهد
بستیم و براساس آن جلو رفتیم .ما  10برابر تحریمها ایستادگی کردیم و آن را شکستیم .ما هر
بهانهای که میتوانست برای ما جنگ درست کند یعنی همان پیامدی که آن را از بین بردیم.
من به مردم اعالم میکنم که آمادگی دارم در چهار سال بعد غیر از تحریمهای هستهای که

تسکین میدهند را جمعآوری کنید .با استفاده
از قیچی عکسهای موردعالقه خود را بریده و
با چسب کوالژ آنها را در یک ورق بزرگ از
کاغذ یا مقوا بچسبانید اتاق بیمارستان یا خانه
آنها را ببینید و از آنها لذت ببرید .هنگامیکه
شما نمیدانم چگونه به توصیف عالئم و یا
احساسات خود بپردازید یا نمیدانید چگونه با
دکتر خود صحبت کنید سعی کنید احساسات
خود را در کتاب مصورتان منتقل کنید.
اگر شما یک دوست سرطانی دارید یا عضوی
از خانواده اتان سرطان دارد «»Art Rx Box
را به آنها معرفی کنید.
فروشگاه عرضه وسایل هنری و فروشگاههای
کتاب بروید؛ کتاب کوچک ،مداد رنگی و آبرنگ
و قیچی و چسب بخرید و آنها را داخل
جعبههای رنگارنگ و یا سبد خرید نگهدارید.
بسیاری از بیمارستانها بخشهایی برای هنر
درمانی دارند چک کنید که آیا بیمارستانی که
در آن بستری هستید شامل این بخش است؟
برای کسب اطالعات بیشتر در مراکز درمانی
است و ارائه این خدمات ،با نوع انجمن حرفهای

هنر درمانی یا انجمن سرطان در کشور خود
تماس بگیرید.
همانطور که بسیاری از هنرمندان به ما نشان
دادهاند ،خالقیت بهعنوان یک کاتالیزور برای
احساسات منفی در خدمت ما هستند .بسیاری از
افراد شفا از طریق بیان هنری را تجربه کردهاند
 .درگذشته ،نیروهای آمریکایی این موضوع
را در پرترههای خود نوشتهاند.
کیسی شانون هنرمندی که دچار سکته مغزی
شد و با استفاده از قدرت هنر بهسالمتی روحی
و روانی دستیافت .همچنین هانری ماتیس با
استفاده از قدرت هنر توانست زندگی دوم را
بعد از تشخیص سرطان آغاز کند.
درسال2015منهتنهنربینالمللی،نمایشگاهی
را تحت عنوان «قدرت شفا از طریق هنر» برپا
کرد موضوع کلی این نمایشگاه بر این موضوع
بود که چگونه هنر میتواند افراد را از غم و
افسردگی و اضطراب نجات دهد.

جسدپیکاسواثرهنریشد
رویترز :یک هنرمند اسپانیایی تندیسی از جسد پابلو پیکاسو را در اندازهای واقعی و شکل و
شمایلی طبیعی ساخت .این تندیس را یوجینو مرینو هنرمند اسپانیایی از سیلیکون ،رزین و
فایبرگالس و با مو و لباسهای طبیعی ساخته است .جسد پیکاسو با همان لباس کشباف معروفش
با راهراه سفید و آبی درحالیکه چشمانش بسته است ،روی یکپایه سنگی قرار دادهشده است.
این تندیس از پابلو پیکاسو در اتاقی کوچک در موسسه فرهنگی «»Alliance Francaise
در شهر ماالگای اسپانیا ،زادگاه پیکاسو به نمایش گذاشتهشده و درواقع ،نقطه پایانی یک تور
برای مرور زندگی این هنرمند سرشناس است .گرچه ساخت این تندیس اقدامی برای جذب
گردشگر به نظر میرسد ،اما برگزارکنندگان این نمایشگاه مدعیاند ،این اقدام انتقادی بر استفادهی
شهر ماالگا از «پابلو پیکاسو» برای اهداف تجاری است .گروهی از هنرمندان که این نمایشگاه
را برپا کردهاند ،اعالم کردند که این پروژه در انتقاد به رشد بیرویه گردشگری در شهر ماالگا
اجراشده که در آن ،گردشگری بر نیازهای ساکنان اصلی اولویت دارد و واقعیت ،جای خود
را به محیطهای ساختهشده برای گردشگران داده است .در این تور ،بازدیدکنندگان از کلیسایی
که پیکاسو در آن غسلتعمید دادهشده ،مدرسه دوران تحصیل او ،میدان گاوبازی و درنهایت،
تندیس او دیدن میکنند .پابلو پیکاسو که او را بهعنوان بنیانگذار سبک کوبیسم میشناسند،
باگذشت بیش از  ۴۰سال از مرگش هنوز از محبوبترین و تأثیرگذارترین هنرمندان جهان
است .او نقاش ،طراح صحنه،
پیکرتراش و سرامیککار
اسپانیایی و یکی از برترین
و تأثیرگذارترین هنرمندان
قرن بیستم بود که به دلیل
جستوجوگری ،نوآوری،
پرکاریواثرگذاریبرهنرمندان
معاصران ،او را مهمترین هنرمند
قرن نیز میدانند.

در این چهار سال برداشتم بقیه تحریمهای ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم و عزت نشان دادند و گفتند که نزدیکترین افراد شما دچار یکسری مشکل میلیونی هستند اگر من
ایران را و منفعت ایران را به ملت ایران بازگردانم.
جای شما بودم مساعدت می کردم و می گفتم براساس قانون برخورد شود .این که نباید االن
رئیسی هم در جمعبندی صحبتهای خود اظهار کرد :در ارتباط با منابع آنچه که مردم انجام شود یا بعدا باید انجام شود یا در مسائل تشکیک کنید با روحیه فردی که رئیس دولت
وعده کرده اند باید بگویم که برای همه وعده ها منابع ،بررسی و کارشناسی شده است .وی است سازگاری ندارد .وی گفت :من این صحبت ها را با استناد به صحبت های آقایانی که
با تاکید بر لزوم مبارزه با فرارهای مالیاتی گفت :باید قطعا با فرارهای مالیاتی به طور قاطع در دفتر شما انجام داده اند مطرح می کنم .وی با بیان اینکه آمبودزمان آسیایی برای نخستین
برخورد شود نه اینکه فقط مالیات کاسبان خوش حساب اخذ شود .باید جلوی قاچاق بار در زمان دولت اصالحات در قوه قضائیه با حضور  40کشور جهان تشکیل شد و موسس
کاالی افراد رفیق و دوست و آشنای برخی از دولتمردان گرفته شود .همچنین باید از دست آن من و پاکستانی ها بودیم خطاب به روحانی ،خاطر نشان کرد :به جز برجام که شما آقایان
اندازی افراد خاص به منابع بانکی جلوگیری شود .وی خاطر نشان کرد :اگر جلوی هزینه از آن بیشتر اطالع دارید من کمتر از شماها ارتباطات خارجی و اعتبار جایگاه اداری نداشته
های اضافی و روحیه اشرافی گری گرفته شود حتما می توان برای دهک های پایین وضعیت ام  .رئیسی همچنین با بیان اینکه چرا می خواهید تحقیر کنید ادامه داد :این روحیه اخالقی
های متفاوتی ایجاد کرد .رئیسی با بیان اینکه رسیدگی به دهک های پایین اقدامی دور انتظار نیست چرا که به جز موضوعی که جنابعالی در آن ورود داشتند در سیاست خارجی حتما
نیستو دولت فعلینیز در حال انجامبخشی از اینکار است،خطاببه روحانیخاطرنشان اطالعات من کمتر از جنابعالی و آقای جهانگیری نیست .رئیسی گفت : :هر دولتی موظف
کرد :آقای روحانی شما من را می شناسید .من چون روحیه حقوقی و قضائی دارم سخنی به تامین تضمین این آزادی ها برای همه است .آقای روحانی مگر جنابعالی زبان را برای
همینطوری بر زبانم جاری نمی شود که بگویم؛ آقای معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کردها آزاد کردید؟؛ خدا آزاد کرد .قانونی اساسی اجازه داد که کردها و سایر اقوام از لباس
کشور در دفتر شما آمدند و با جنابعالی صحبت کردند؛ با اینکه آنها مدارک و اسناد را به شما رسمی خود استفاده کنند.

مراسم اکران خصوصی فیلم مستند «زندگی و دیگر هیچ» پرترهای از
زندگی هنرمند پیشکسوت داریوش اسدزاده  ۲۵اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰
در ایوان شمس باحضور عوامل و بازیگران برگزار مي شود ،اين پيشكسوت
اين روزها به علت بيماري در منزل مشغول به استراحت است.
شبكه خبري فرهنگ و هنر

كافه هاي سيار ،در خيابان سي تير ،همانند خيابان هاي اروپايي در حال
سرويس دهي به گردشگران و شهروندان تهران هستند.
هنر انالين

سرکار خانم خاطره کبیری
همکاران شما در روزنامه سپید و موسسه
فرهنگی ابن سینای بزرگ فقدان آن عزیز

ازدست رفته را به شما و خانواده محترمتان

تسلیت می گویند و از درگاه خداوند برایتان
شکیبایی مسئلت دارند.

